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AbhidhammapiÔaka

DhammayamakapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PaÓÓattivÈra-uddesa
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
1. KusalÈ kusalÈ dhammÈ. . KusalÈ dhammÈ kusalÈ.
AkusalÈ akusalÈ dhammÈ. . AkusalÈ dhammÈ akusalÈ.
AbyÈkatÈ abyÈkatÈ dhammÈ. . AbyÈkatÈ dhammÈ abyÈkatÈ.
PaccanÊka
2. Na kusalÈ na kusalÈ dhammÈ. . Na kusalÈ dhammÈ na kusalÈ.
Na akusalÈ na akusalÈ dhammÈ. . Na akusalÈ dhammÈ na akusalÈ.
Na abyÈkatÈ na abyÈkatÈ dhammÈ. . Na abyÈkatÈ dhammÈ na abyÈkatÈ.
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2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
3. KusalÈ kusalÈ dhammÈ. . DhammÈ akusalÈ dhammÈ.
KusalÈ kusalÈ dhammÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ dhammÈ.
4. AkusalÈ akusalÈ dhammÈ. . DhammÈ kusalÈ dhammÈ.
AkusalÈ akusalÈ dhammÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ dhammÈ.
5. AbyÈkatÈ abyÈkatÈ dhammÈ. . DhammÈ kusalÈ dhammÈ.
AbyÈkatÈ abyÈkatÈ dhammÈ. . DhammÈ akusalÈ dhammÈ.
PaccanÊka
6. Na kusalÈ na kusalÈ dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ dhammÈ.
Na kusalÈ na kusalÈ dhammÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ dhammÈ.
7. Na akusalÈ na akusalÈ dhammÈ. . Na dhammÈ na kusalÈ dhammÈ.
Na akusalÈ na akusalÈ dhammÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ dhammÈ.
8. Na abyÈkatÈ na abyÈkatÈ dhammÈ. . Na dhammÈ na kusalÈ dhammÈ.
Na abyÈkatÈ na abyÈkatÈ dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ dhammÈ.
3. SuddhadhammavÈra
Anuloma
9. KusalÈ dhammÈ. . DhammÈ kusalÈ.
AkusalÈ dhammÈ. . DhammÈ akusalÈ.
AbyÈkatÈ dhammÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ.

1. PaÓÓattivÈraniddesa
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PaccanÊka
10. Na kusalÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na kusalÈ.
Na akusalÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ.
Na abyÈkatÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ.
4. Suddhadhammam|lacakkavÈra
Anuloma
11. KusalÈ dhammÈ. . DhammÈ akusalÈ.
KusalÈ dhammÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ.
12. AkusalÈ dhammÈ. . DhammÈ kusalÈ.
AkusalÈ dhammÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ.
13. AbyÈkatÈ dhammÈ. . DhammÈ kusalÈ.
AbyÈkatÈ dhammÈ. . DhammÈ akusalÈ.
PaccanÊka
14. Na kusalÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ.
Na kusalÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ.
15. Na akusalÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na kusalÈ.
Na akusalÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ.
16. Na abyÈkatÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na kusalÈ.
Na abyÈkatÈ na dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ.
PaÓÓatti-uddesavÈro.
_____
1. PaÓÓattivÈraniddesa
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
17. KusalÈ kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . KusalÈ dhammÈ kusalÈti, ÈmantÈ.
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AkusalÈ akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . AkusalÈ dhammÈ akusalÈti,
ÈmantÈ.
AbyÈkatÈ abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . AbyÈkatÈ dhammÈ abyÈkatÈti,
ÈmantÈ.
PaccanÊka
18. Na kusalÈ na kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na kusalÈ dhammÈ na
kusalÈti, ÈmantÈ.
Na akusalÈ na akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na akusalÈ dhammÈ na
akusalÈti, ÈmantÈ.
Na abyÈkatÈ na abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na abyÈkatÈ dhammÈ na
abyÈkatÈti, ÈmantÈ.
2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
19. KusalÈ kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ akusalÈ dhammÈti?
AkusalÈ dhammÈ dhammÈ ceva akusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na
akusalÈ dhammÈ.
KusalÈ kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ dhammÈti?
AbyÈkatÈ dhammÈ dhammÈ ceva abyÈkatÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na
abyÈkatÈ dhammÈ.
20. AkusalÈ akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ kusalÈ dhammÈti?
KusalÈ dhammÈ dhammÈ ceva kusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na
kusalÈ dhammÈ.
AkusalÈ akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ dhammÈti?
AbyÈkatÈ dhammÈ dhammÈ ceva abyÈkatÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na
abyÈkatÈ dhammÈ.

1. PaÓÓattivÈraniddesa
21. AbyÈkatÈ abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ kusalÈ
dhammÈti? KusalÈ dhammÈ dhammÈ ceva kusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ
dhammÈ na kusalÈ dhammÈ.
AbyÈkatÈ abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ akusalÈ dhammÈti?
AkusalÈ dhammÈ dhammÈ ceva akusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na
akusalÈ dhammÈ.
PaccanÊka
22. Na kusalÈ na kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ
dhammÈti, ÈmantÈ.
Na kusalÈ na kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ
dhammÈti, ÈmantÈ.
23. Na akusalÈ na akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na dhammÈ na kusalÈ
dhammÈti, ÈmantÈ.
Na akusalÈ na akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ
dhammÈti, ÈmantÈ.
24. Na abyÈkatÈ na abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na dhammÈ na
kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
Na abyÈkatÈ na abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ
dhammÈti, ÈmantÈ.
3. SuddhadhammavÈra
Anuloma
25. KusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ kusalÈ dhammÈti? KusalÈ
dhammÈ dhammÈ ceva kusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na kusalÈ
dhammÈ.
AkusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ akusalÈ dhammÈti? AkusalÈ
dhammÈ dhammÈ ceva akusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na akusalÈ
dhammÈ.
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AbyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ dhammÈti? AbyÈkatÈ
dhammÈ dhammÈ ceva abyÈkatÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na abyÈkatÈ
dhammÈ.
PaccanÊka
26. Na kusalÈ na dhammÈti? KusalaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ na
kusalÈ dhammÈ, kusalaÒca dhamme ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva kusalÈ na
ca dhammÈ. . Na dhammÈ na kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
Na akusalÈ na dhammÈti? AkusalaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ na
akusalÈ dhammÈ, akusalaÒca dhamme ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva akusalÈ
na ca dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
Na abyÈkatÈ na dhammÈti? AbyÈkataÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ na
abyÈkatÈ dhammÈ, abyÈkataÒca dhamme ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
abyÈkatÈ na ca dhammÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
4. Suddhadhammam|lacakkavÈra
Anuloma
27. KusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ akusalÈ dhammÈti? AkusalÈ
dhammÈ dhammÈ ceva akusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na akusalÈ
dhammÈ.
KusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ dhammÈti? AbyÈkatÈ
dhammÈ dhammÈ ceva abyÈkatÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na abyÈkatÈ
dhammÈ.
28. AkusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ kusalÈ dhammÈti? KusalÈ
dhammÈ dhammÈ ceva kusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na kusalÈ
dhammÈ.
AkusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ abyÈkatÈ dhammÈti? AbyÈkatÈ
dhammÈ dhammÈ ceva abyÈkatÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na abyÈkatÈ
dhammÈ.

1. PaÓÓattivÈraniddesa
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29. AbyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ kusalÈ dhammÈti? KusalÈ
dhammÈ dhammÈ ceva kusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na kusalÈ
dhammÈ.
AbyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ. . DhammÈ akusalÈ dhammÈti? AkusalÈ
dhammÈ dhammÈ ceva akusalÈ dhammÈ ca, avasesÈ dhammÈ na akusalÈ
dhammÈ.
PaccanÊka
30. Na kusalÈ na dhammÈti? KusalaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ na
kusalÈ dhammÈ, kusalaÒca dhamme ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva kusalÈ na
ca dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
Na kusalÈ na dhammÈti? KusalaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ na kusalÈ
dhammÈ, kusalaÒca dhamme ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva kusalÈ na ca
dhammÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
31. Na akusalÈ na dhammÈti? AkusalaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ na
akusalÈ dhammÈ, akusalaÒca dhamme ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva akusalÈ
na ca dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
Na akusalÈ na dhammÈti? AkusalaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ na
akusalÈ dhammÈ, akusalaÒca dhamme ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva akusalÈ
na ca dhammÈ. . Na dhammÈ na abyÈkatÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
32. Na abyÈkatÈ na dhammÈti? AbyÈkataÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ
na abyÈkatÈ dhammÈ, abyÈkataÒca dhamme ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
abyÈkatÈ na ca dhammÈ. . Na dhammÈ na kusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
Na abyÈkatÈ na dhammÈti? AbyÈkataÑ ÔhapetvÈ avasesÈ dhammÈ na
abyÈkatÈ dhammÈ, abyÈkataÒca dhamme ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva abyÈkatÈ
na ca dhammÈ. . Na dhammÈ na akusalÈ dhammÈti, ÈmantÈ.
PaÓÓattiniddesavÈro.
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2. Pavatti

1. UppÈdavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
33. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti,
no. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa kusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, no.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ uppajjantÊti,
ar|pe kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ uppajjanti no ca
tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti, paÒcavokÈre kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe
tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjanti. .
Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti tassa kusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, paÒcavokÈre kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ
ca dhammÈ uppajjanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
34. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjantÊti, ar|pe akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ
uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti, paÒcavokÈre
akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti abyÈkatÈ ca
dhammÈ uppajjanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti tassa
akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti
no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ uppajjanti, paÒcavokÈre akusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ
uppajjanti.
Anuloma-okÈsa
35. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha
kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, ÈmantÈ.
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Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjantÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjantÊti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti no ca
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ
ca dhammÈ uppajjanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
36. Yattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti tattha
akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti
no ca tattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha
abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
AnulomapuggalokÈsa
37. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, no.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjantÊti, ar|pe kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti, paÒcavokÈre
kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ pavatte kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti,
paÒcavokÈre kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ
uppajjanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
38. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjantÊti, ar|pe akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti,
paÒcavokÈre akusalÈnaÑ uppÈdakkheÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ
uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjanti. . Yassa vÈ pana yattha
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abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjanti, paÒcavokÈre akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
PaccanÊkapuggala
39. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ na uppajjanti
no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, kusalavippayutta-akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na
uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ
dhammÈ na uppajjanti tassa kusalÈ ca dhammÈ na uppajjantÊti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe
akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na
uppajjanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, sabbesaÑ uppajjantÈnaÑ, pavatte kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ
na uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ar|pe
kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti no ca
tesaÑ kusalÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
na uppajjanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
40. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte akusalavippayuttacittassa
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uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ
na uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ar|pe
akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti no ca
tesaÑ akusalÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
na uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
PaccanÊka-okÈsa
41. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha
kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, uppajjanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
42. Yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, uppajjanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti
tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
PaccanÊkapuggalokÈsa
43. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjantÊti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayutta-akusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti
akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
na uppajjanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha
kusalÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa
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uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na
uppajjanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjantÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na
uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe akusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti abyÈkatÈ ca
dhammÈ na uppajjanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ar|pe kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ catantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe, ar|pe akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ na uppajjanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
44. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjantÊti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, ar|pe kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na
uppajjanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti tassa
tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ar|pe akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkheÓe, ar|pe kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ na uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
45. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa akusalÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa
kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha tassa kusalÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
46. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjitthÈ tassa
akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
47. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha
kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjitthÈti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha no ca
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ
ca dhammÈ uppajjittha kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha.
48. Yattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha tattha
akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha, catuvokÈre,
paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjittha akusalÈ ca dhammÈ
uppajjittha.
AnulomapuggalokÈsa
49. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
uppajjittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye
akusale citte vattamÈne tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ uppajjittha kusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha.
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Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha
tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte
vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjittha kusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha.
50. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈpana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye
citte vatthamÈne, asaÒÒasatthÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ
uppajjittha akusalÈ ca dhammÈ uppajjittha.
PaccanÊkapuggala
51. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa akusalÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa
kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha tassa
kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
52. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajittha tassa
akusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
53. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha
kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
54. Yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha
tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
PaccanÊkapuggalokÈsa
55. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye akusale citte vattamÈne
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha akusalÈ ca
dhammÈ na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjittha.
. Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha kusalÈ
dhammÈ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
56. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasatthÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha akusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjittha.
. Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala

57. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa akusalÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
kusalÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ uppajjissanti,
itaresaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ
uppajjissanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa kusalÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti
tassa kusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ
tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ
uppajjissanti, itaresaÑ tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti kusalÈ ca
dhammÈ uppajjissanti.
58. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti
tassa akusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ tesaÑ
abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti.
Anuloma-okÈsa
59. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ uppajjissanti
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissanti no ca tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti, catuvokÈre,
paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ
uppajjissanti.
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60. Yattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti
tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissanti no ca tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, catuvokÈre,
paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ
uppajjissanti.
AnulomapuggalokÈsa
61. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
tattha kusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti. .
Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ upajjissanti,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ
uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti.
62. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti
no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca
dhammÈ uppajjissanti.
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63. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa akusalÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na uppajjissanti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ tesaÑ
akusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ tesaÑ kusalÈ dhammÈ
na uppajjissanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
64. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca
tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ
akusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjissanti. .
Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa akusalÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
65. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, uppajjissanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissanti tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, natthi.
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66. Yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, uppajjissanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissanti tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, natthi.
PaccanÊkapuggalokÈsa
67. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
na uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ
ca dhammÈ na uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ
tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na
uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti
tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
68. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, aggamaggahamagÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissanti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na
uppajjissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha
abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
69. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa
kusalÈ
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dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdekkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ dhammÈ uppajjittha no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ
uppajjittha kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha tassa kusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjittha no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ ujjittha kusalÈ ca dhammÈ
uppajjanti.
70. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha tassa
akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha no ca tesaÑ akusalÈ
dhammÈ uppajjanti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
uppajjittha akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
Anuloma-okÈsa
71. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjitthÈti -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
72. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha
tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ uppajjittha kusalÈ ca
dhammÈ uppajjanti.
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Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha
tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti,
kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjittha
kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
73. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkheÓe, akusalavippayuttacittassa uppÈdÈkkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjanti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ uppajjittha akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
PaccanÊkapuggala
74. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na uppajjittha
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
75. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha
tassa akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
76. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjitthÈti -pa-.
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77. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na
uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
ca dhammÈ na uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha. . Yassa vÈ
panayattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajittha,
suddhÈvÈsaÑ uppajjantÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
78. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ
na uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, ÈmantÈ.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
79. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ
kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe
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tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti. .
Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa kusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ
dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ
uppajjanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissantÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti tassa kusalÈ
dhammÈ uppajjantÊti, sebbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
80. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti
tassa akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ akusalÈ
dhammÈ uppajjanti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
Anuloma-okÈsa
81. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjissantÊti -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
82. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti,
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itaresaÑ kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ
uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ
dhammÈ uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ
cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti,
kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti
kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
83. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjanti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
PaccanÊkapuggala
84. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca
dhammÈ na uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana
akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
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anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ na uppajjanti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca
dhammÈ na uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti abyÈkatÈ
ca dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
85. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti abyÈkatÈ
ca dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissanti tassa akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
86. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
87. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na
uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti akusalÈ ca
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dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na
uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
88. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhamaÑ na
uppajjissanti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na
uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha
abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, ÈmantÈ.
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
89. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa akusalÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ kusalÈ dhammÈ uppajjittha no ca tesaÑ
akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha
akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ
uppajjissanti tassa kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ kusalÈ dhammÈ uppajjittha
no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ tesaÑ kusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti. . Yassa vÈ pana
abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti tassa kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
90. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ akusalÈ dhammÈ uppajjittha
no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ tesaÑ akusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti. . Yassa vÈ pana
abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti tassa akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
91. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjissantÊti -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
92. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha
akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ
dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti kusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
uppajjissantÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha
abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkathÈ
uppajjissanti

28

DhammayamakapÈÄi

tassa tattha kusalÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ
uppajjittha.
93. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjittha no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ
uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha
abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ
ca dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjittha.
PaccanÊkapuggala
94. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa akusalÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
95. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na uppajjissanti
tassa akusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
PaccanÊka-okÈsa
96. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjissantÊti -pa-.
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PaccanÊkapuggalokÈsa
97. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha
akusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ
dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca
dhammÈ na uppajjissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti,
uppajjittha.
98. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissantÊti, uppajjissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti,
uppajjittha.
UppÈdavÈro.
_____
2. Pavatti

2. NirodhavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
99. Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, no. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa kusalÈ
dhammÈ nirujjhantÊti, no.
Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhantÊti,
ar|pe kusalÈnaÑ bha~gakkheÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ nirujjhanti no ca
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tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti, paÒcavokÈre kusalÈnaÑ bha~gakkheÓe
tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhanti. .
Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tassa kusalÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatthe kusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, paÒcavokÈre kusalÈnaÑ bha~gakkheÓe tesaÑ abyÈkatÈ
ca dhammÈ nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
100. Yassa akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, ar|pe akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ
nirujjhanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti, paÒcavokÈre
akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti abyÈkatÈ ca
dhammÈ nirujjhanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tassa
akusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti
no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhanti, paÒcavokÈre akusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ
nirujjhanti.
Anuloma-okÈsa
101. Yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tattha
kusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhantÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tattha kusalÈ
dhammÈ nirujjhantÊti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti no ca
tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ
ca dhammÈ nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
102. Yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tattha
akusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, asaÒÒasatthe tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhanti
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no ca tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhanti, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha
abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
AnulomapuggalokÈsa
103. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhantÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhanti tassa tattha kusalÈ dhamaÑ nirujjhantÊti, no.
Yassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, ar|pe kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
nirujjhanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti, paÒcavokÈre
kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
pavatte kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti,
paÒcavokÈre kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
104. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhantÊti, ar|pe akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti,
paÒcavokÈre akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ
nirujjhanti abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhanti. . Yassa vÈ pana yattha
abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti,
sabbesaÑ vacantÈnaÑ, pavatte akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, paÒcavokÈre akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
PaccanÊkapuggala
105. Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti
no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe,
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kusalavippayutta-akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, kusalÈnaÑ
bha~gakhaÓe tesaÑ akusalÈ dhamaÑ na nirujjhanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, sabbesaÑ ca vantÈnaÑ, pavatte kusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe, ar|pe akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ
na nirujjhanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhanti tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, ar|pe
kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca
tesaÑ kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti.
106. Yassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte akusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe, ar|pe kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ
na nirujjhanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ
dhammÈ na nirijjhanti tassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, ar|pe
akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti, no ca
tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti.
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PaccanÊka-okÈsa
107. Yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tattha
kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, nirujjhanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti
tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, natthi.
108. Yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, nirujjhanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti
tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, natthi.
PaccanÊkapuggalokÈsa
109. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhantÊti, akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti,
sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, kusalavippayutta-akusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana yattha
akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti,
kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe
akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na
nirujjhanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe akusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti abyÈkatÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana
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yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, ar|pe kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe akusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhanti kusalÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti.
110. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe kusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti abyÈkatÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, ar|pe akusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ
tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe kusalÈnaÑ bha~gakkha~ tesaÑ tattha abyÈkatÈ
ca dhammÈ na nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti.
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
111. Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa
kusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tassa kusalÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
112. Yassa akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tassa
akusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
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Anuloma-okÈsa
113. Yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tattha
kusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tattha
kusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha, catuvokÈre,
paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha kusalÈ ca dhammÈ
nirujjhittha.
114. Yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tattha
akusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhittha, catuvokÈre,
paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ
nirujjhittha.
AnulomapuggalokÈsa
115. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye
akusale citte vattamÈne tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha kusalÈ ca
dhammÈ nirujjhittha.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha
tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte
vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,

36

DhammayamakapÈÄi

paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha kusalÈ ca
dhammÈ nirujjhittha.
116. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ
dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhittha, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha.
PaccanÊkapuggala
117. Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa
kusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, natthi.
Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa
kusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, natthi.
118. Yassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa
akusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
119. Yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha
tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha
tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, natthi.
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120. Yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha
tattha akusalÈ dhammÈ nanirujjhitthÈti, natthi.
PaccanÊkapuggalokÈsa
121. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye akusale citte vattamÈne
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhittha, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhittha akusalÈ ca
dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhittha abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhittha.
. Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha kusalÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
122. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhittha abyÈkatÈ ca dhammÈ na
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa
tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
123. Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ
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paÔilabhissanti tesaÑ kusalÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ akusalÈ
dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti
akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ
nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ nirujjhissantÊti, ÈmantÈ.
Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ nirujjhissantÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti
kusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti.
124. Yassa akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tassa akusalÈ dhammÈ nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ
abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti.
Anuloma-okÈsa
125. Yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
126. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha
akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhissantÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ

2. Pavatti

39

nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhissantÊti, aggamaggassa
bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti.
127. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissantÊti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca
dhammÈ nirujjhissanti.
PaccanÊkapuggala
128. Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhissantÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti, aggamaggassa
bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti
kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na nirujjhissanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhissantÊti, ÈmantÈ.
129. Yassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa
anantarÈ

40

DhammayamakapÈÄi

aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti no ca
tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa
akusalÈ dhammÈ na nirujjhissantÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
130. Yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
131. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
na nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhissantÊti,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhissantÊti, ÈmantÈ.
132. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha
abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhassanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti.
. Yassa vÈ
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pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
na nirujjhissantÊti, ÈmantÈ.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
133. Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa
kusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ nirujjhinti, kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ
nirujjhittha kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tassa kusalÈ
dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhittha kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
134. Yassa akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tassa
akusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ akusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe, tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
Anuloma-okÈsa
135. Yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti -pa-.
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136. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti,
kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha
kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha
tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti,
kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha
kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
137. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
PaccanÊkapuggala
138. Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha
tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, natthi.
Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha
tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, natthi.
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139. Yassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha
tassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
140. Yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
141. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na
nirujjhanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
ca dhammÈ na nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ
pana yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhattha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha,
suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
142. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ
na nirujjhanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha
abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
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5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala

143. Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ
dhammÈ nirujjhanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ
kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca
dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa
kusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
144. Yassa akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tassa akusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ akusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
Anuloma-okÈsa
145. Yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti -pa-.
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AnulomapuggalokÈsa
146. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhissanti, itaresaÑ kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca
dhammÈ nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana
yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha
kusalÈ dhammÈ nirujjhanti, kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ
ca dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ nirujjhanti, kusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
147. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhantÊti, sabbesaÑ cittassa
uppÈdakkhaÓe, akusalaviyuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhanti, akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhanti.
PaccanÊkapuggala
148. Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
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bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ
pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, aggamaggassa
uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
149. Yassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhissanti tassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
150. Yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti -pa-.
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PaccanÊkapuggalokÈsa
151. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na
nirujjhanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhantÊti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe,
arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ
pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ
na nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
152. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa uppÈdakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ
pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
na nirujjhantÊti, ÈmantÈ.
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6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala

153. Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ kusalÈ dhammÈ nirujjhittha no
ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ
nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ
dhammÈ nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ
kusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa
vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ.
154. Yassa akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ
akusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa
vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa akusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
155. Yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
156. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ
nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. .
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Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
nirujjhittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ akusalÈ ca
dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ
nirujjhittha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha
abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ nirujjhitthÈti,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
nirujjhittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha.
157. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhamaÑ nirujjhissantÊti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti, itaresaÑ catuvokÈranaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
akusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa
vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha.
PaccanÊkapuggala
158. Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
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Yassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
159. Yassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa akusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti, nirujjhittha.
PaccanÊka-okÈsa
160. Yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
161. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissanti, asaÒÒasatthÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha
akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti
no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhittha.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti,
nirujjhittha.
162. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhitthÈti,
nirujjhittha.
NirodhavÈro.
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3. UppÈdanirodhavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
163. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, no. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tassa kusalÈ
dhammÈ uppajjantÊti, no.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhantÊti,
no. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tassa kusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, no.
164. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, no. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tassa akusalÈ
dhammÈ uppajjantÊti, no.
Anuloma-okÈsa
165. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhanti tattha
kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhantÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjantÊti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti no ca
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ
ca dhammÈ nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
166. Yattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tattha
akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, asaÒÒasatthe tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhanti no ca tattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti, catuvokÈre, paÒcavokÈre
tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
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167. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhantÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, no.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhantÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tassa
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, no. 168. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ
uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhantÊti, no. . Yassa vÈ pana
yattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, no.
PaccanÊkapuggala
169. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjantÊti, akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ na uppajjanti
no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti, kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na
uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ
dhammÈ na nirujjhanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti, akusalavippayuttacittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ
na uppajjanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
kusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
ar|pe kusalÈkusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe, tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na
uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ
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abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ na uppajjanti,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatthe kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
ar|pe kusalÈkusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ na
nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
170. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti,
sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
ar|pe kusalÈkusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na
uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhanti tassa akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, akusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ akusalÈ
dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe kusalÈkusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ
na uppajjanti.
PaccanÊka-okÈsa
171. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti tattha
kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, nirujjhanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
172. Yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhantÊti, nirujjhanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti
tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
PaccanÊkapuggalokÈsa
173. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhantÊti, akusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na
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uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti
akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
na nirujjhanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti, akusalavippayuttacittassa
bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhanti kusalÈ ca dhammÈ na
uppajjanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatthe cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatthe
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe ar|pe kusalÈkusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti abyÈkatÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, kusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ uppajjantÈnaÑ, pavatte
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe kusalÈkusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhanti kusalÈ ca
dhammÈ na uppajjanti.
174. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhantÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatthe cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe kusalÈkusalÈnaÑ
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti abyÈkatÈ ca
dhammÈ na nirujjhanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, akusalÈnaÑ
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhanti no ca tesaÑ
tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, ar|pe
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kusalÈkusalÈnaÑ bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ na
nirujjhanti akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
175. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa
kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tassa kusalÈ
dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
176. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tassa
akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
177. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tattha
kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tattha
kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha, catuvokÈre,
paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha kusalÈ ca dhammÈ
uppajjittha.
178. Yattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tattha
akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, asaÒÒasatthe tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha no ca tattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha, catuvokÈre,
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paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ
uppajjittha.
AnulomapuggalokÈsa
179. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye
akusale citte vattamÈne tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha kusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha
tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte
vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha kusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha.
180. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye
citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha
no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha akusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha.
PaccanÊkapuggala
181. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa
kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
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Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa
kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
182. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa
akusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
183. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
184. Yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha
tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, natthi.
PaccanÊkapuggalokÈsa
185. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye akusale citte vattamÈne
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhittha, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citthe vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha akusalÈ ca
dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ
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dhammÈ na nirujjhittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
ca dhammÈ na uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ
pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
186. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha akusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ na
nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa
tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
187. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ
kusalÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti,
itaresaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa kusalÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ
tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ
uppajjissanti, itaresaÑ tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca
dhammÈ uppajjissanti.
188. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tassa akusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ
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nirujjhissanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ tesaÑ
abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti.
Anuloma-okÈsa
189. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti no ca tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti, catuvokÈre,
paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ
uppajjissanti.
190. Yattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti, asaÒÒasatte tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti no ca tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, catuvokÈre,
paÒcavokÈre tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ
uppajjissanti.
AnulomapuggalokÈsa
191. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti
tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
tattha kusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. .
Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
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nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjissanti,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjissanti.
192. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissantÊti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ uppajjissanti, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca
dhammÈ uppajjissanti.
PaccanÊkapuggala
193. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na uppajjissanti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ tesaÑ
akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ tesaÑ kusalÈ dhammÈ
na uppajjissanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
194. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ akusalÈ dhammÈ na
uppajjissanti no ca
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tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa
akusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
195. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
Yatta kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, nirujjhissanti. .Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissanti tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, natthi.
196. Yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tattha abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhissantÊti, nirujjhissanti. . Yattha vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissanti tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, natthi.
PaccanÊkapuggalokÈsa
197. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
na nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ
ca dhammÈ na nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjissanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjhissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na
nirujhissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
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198. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti tassa tattha
abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjissanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca
dhammÈ na uppajjissanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ
pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
na uppajjissantÊti, ÈmantÈ.
4. PaccuppannÈtÊtavÈra
Anulomapuggala
199. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhittha tassa
kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ
nirujjhittha kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha tassa kusalÈ
dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhittha kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
200. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjittha tassa
akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ akusalÈ
dhammÈ uppajjanti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
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Anuloma-okÈsa
201. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
202. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti,
kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhittha
kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha
tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti,
kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhittha
kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
203. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjanti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ nirujjhittha akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
PaccanÊkapuggala
204. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
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Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
205. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti, nirujjhittha. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha
tassa akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
206. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhitthÈti -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
207. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na
uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
ca dhammÈ na uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ
pana yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na
uppajjantÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkheÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na uppajjantÊ no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhittha,
suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhittha tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
208. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhittha, suddhÈvÈsaÑ
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upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na upajjanti abyÈkatÈ ca
dhammÈ na nirujjhittha. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhittha tassa tattha akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
209. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ
kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti akusalÈ ca
dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa
kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
210. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti
tassa akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ akusalÈ
dhammÈ uppajjanti akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ abyÈkatÈ ca dhammÈ
nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
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Anuloma-okÈsa

211. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
212. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, aggamaggassa uppÈdakkheÓe, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhissanti, itaresaÑ kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca
dhammÈ uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana
yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ
uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha
kusalÈ dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca
dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjanti, kusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
213. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ uppajjantÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ
dhammÈ uppajjanti, akusalÈnaÑ uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha abyÈkatÈ ca
dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjanti.
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PaccanÊkapuggala
214. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca
dhammÈ na uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana
akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti,
aggamaggassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissanti no ca tesaÑ kusalÈ dhammÈ na uppajjanti, aggamaggassa
bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, kusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
215. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, akusalavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ akusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti
abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ
na nirujjhissanti tassa akusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
PaccanÊka-okÈsa
216. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti -pa-.
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PaccanÊkapuggalokÈsa

217. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ na
uppajjanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti,
aggamaggassa bha~gakkhaÓe, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti akusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjantÊti, aggamaggassa uppÈdakkhaÓe,
yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti, aggamaggassa bha~gakkhaÓe,
arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca dhammÈ na
nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjanti.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
kusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ
dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ ca
dhammÈ na uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ
pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ
na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
218. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjanti tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
akusalavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ na uppajjanti no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissanti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha akusalÈ ca
dhammÈ na uppajjanti abyÈkatÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ
pana yattha abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
na uppajjantÊti, ÈmantÈ.
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6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
219. Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa
anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ kusalÈ dhammÈ uppajjittha no
ca tesaÑ akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ kusalÈ ca dhammÈ
uppajjittha akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana akusalÈ
dhammÈ nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ kusalÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ
kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa
vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
220. Yassa akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ akusalÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tesaÑ abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ tesaÑ
akusalÈ ca dhammÈ uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa
vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa akusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Anuloma-okÈsa
221. Yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti -pa-.
AnulomapuggalokÈsa
222. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa
cittassa anantarÈ aggamaggaÑ paÔilabhissanti tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ ca
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha
akusalÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. .
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Yassa vÈ pana yattha akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ
dhammÈ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ
ca dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissantÊti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha
abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ uppajjitthÈti,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha kusalÈ dhammÈ
uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ
ca dhammÈ nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ uppajjittha.
223. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ nirujjhissantÊti, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
akusalÈ dhammÈ uppajjittha no ca tesaÑ tattha abyÈkatÈ dhammÈ
nirujjhissanti, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ akusalÈ ca
dhammÈ uppajjittha abyÈkatÈ ca dhammÈ nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana
yattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha abyÈkatÈ dhammÈ nirujjhissanti no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ
uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha abyÈkatÈ
ca dhammÈ nirujjhissanti akusalÈ ca dhammÈ uppajjittha.
PaccanÊkapuggala
224. Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
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Yassa kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
225. Yassa akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa abyÈkatÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti, natthi. . Yassa vÈ pana abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti
tassa akusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
PaccanÊka-okÈsa
226. Yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissantÊti. -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
227. Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na
nirujjhissanti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha kusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha
akusalÈ ca dhammÈ na nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha akusalÈ
dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti,
aggamaggasama~gÊnaÑ, arahantÈnaÑ, yassa cittassa anantarÈ aggamaggaÑ
paÔilabhissanti tesaÑ tattha akusalÈ dhammÈ na nirujjhissanti no ca tesaÑ
tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha akusalÈ ca
dhammÈ na nirujjhissanti kusalÈ ca dhammÈ na uppajjittha.
Yassa yattha kusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha kusalÈ dhammÈ na uppajjitthÈti,
uppajjittha.
228. Yassa yattha akusalÈ dhammÈ na uppajjittha tassa tattha abyÈkatÈ
dhammÈ na nirujjhissantÊti, nirujjhissanti. . Yassa vÈ pana yattha
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abyÈkatÈ dhammÈ na nirujjhissanti tassa tattha akusalÈ dhammÈ na
uppajjitthÈti, uppajjittha.
UppÈdanirodhavÈro.
PavattivÈro niÔÔhito.
_____
3. BhÈvanÈvÈra
229. Yo kusalaÑ dhammaÑ bhÈveti so akusalaÑ dhammaÑ pajahatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana akusalaÑ dhammaÑ pajahati so kusalaÑ dhammaÑ
bhÈvetÊti, ÈmantÈ.
Yo kusalaÑ dhammaÑ na bhÈveti so akusalaÑ dhammaÑ nappajahatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana akusalaÑ dhammaÑ nappajahati so kusalaÑ
dhammaÑ na bhÈvetÊti, ÈmantÈ -pa-.
BhÈvanÈvÈro.

DhammayamakapÈÄi niÔÔhitÈ.

AbhidhammapiÔaka

IndriyayamakapÈÄi
_____

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.
1. PaÓÓattivÈra-uddesa
1. BÈvÊsatindriyÈni–cakkhundriyaÑ sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ
jivhindriyaÑ kÈyindriyaÑ manindriyaÑ itthindriyaÑ purisindriyaÑ
jÊvitindriyaÑ sukhindriyaÑ dukkhindriyaÑ somanassindriyaÑ
domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ1
satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
aÒÒindriyaÑ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
1. PadasodhanavÈra
Anuloma
2. Cakkhu cakkhundriyaÑ. . CakkhundriyaÑ cakkhu.
SotaÑ sotindriyaÑ. . SotindriyaÑ sotaÑ.
GhÈnaÑ ghÈnindriyaÑ. . GhÈnindriyaÑ ghÈnaÑ.
JivhÈ jivhindriyaÑ. . JivhindriyaÑ jivhÈ.
KÈyo kÈyindriyaÑ. . KÈyindriyaÑ kÈyo.
Mano manindriyaÑ. . ManindriyaÑ mano.
ItthÊ itthindriyaÑ. . ItthindriyaÑ itthÊ.
Puriso purisindriyaÑ. . PurisindriyaÑ puriso.
JÊvitaÑ jÊvitindriyaÑ. . JÊvitindriyaÑ jÊvitaÑ.
SukhaÑ sukhindriyaÑ. . SukhindriyaÑ sukhaÑ.
DukkhaÑ dukkhindriyaÑ. . DukkhindriyaÑ dukkhaÑ.
______________________________________________________________
1. ViriyindriyaÑ (SÊ, SyÈ)
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SomanassaÑ somanassindriyaÑ. . SomanassindriyaÑ somanassaÑ.
DomanassaÑ domanassindriyaÑ. . DomanassindriyaÑ domanassaÑ.
UpekkhÈ upekkhindriyaÑ. . UpekkhindriyaÑ upekkhÈ.
SaddhÈ saddhindriyaÑ. . SaddhindriyaÑ saddhÈ.
VÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ. . VÊriyindriyaÑ vÊriyaÑ.
Sati satindriyaÑ. . SatindriyaÑ sati.
SamÈdhi samÈdhindriyaÑ. . SamÈdhindriyaÑ samÈdhi.
PaÒÒÈ paÒÒindriyaÑ. . PaÒÒindriyaÑ paÒÒÈ.
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ.
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti.
AÒÒaÑ aÒÒindriyaÑ. . AÒÒindriyaÑ aÒÒaÑ.
AÒÒÈtÈvÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ. . AÒÒÈtÈvindriyaÑ aÒÒÈtÈvÊ.
PaccanÊka
3. Na cakkhu na cakkhundriyaÑ. . Na cakkhundriyaÑ na cakkhu.
Na sotaÑ na sotindriyaÑ. . Na sotindriyaÑ na sotaÑ.
Na ghÈnaÑ na ghÈnindriyaÑ. . Na ghÈnindriyaÑ na ghÈnaÑ.
Na jivhÈ na jivhindriyaÑ. . Na jivhindriyaÑ na jivhÈ.
Na kÈyo na kÈyindriyaÑ. . Na kÈyindriyaÑ na kÈyo.
Na mano na manindriyaÑ. . Na manindriyaÑ na mano.
Na itthÊ na itthindriyaÑ. . Na itthindriyaÑ na itthÊ.
Na puriso na purisindriyaÑ. . Na purisindriyaÑ na puriso.
Na jÊvitaÑ na jÊvitindriyaÑ. . Na jÊvitindriyaÑ na jÊvitaÑ.
Na sukhaÑ na sukhindriyaÑ. . Na sukhindriyaÑ na sukhaÑ.
Na dukkhaÑ na dukkhindriyaÑ. . Na dukkhindriyaÑ na dukkhaÑ.
Na somanassaÑ na somanassindriyaÑ. . Na somanassindriyaÑ na
somanassaÑ.
Na domanassaÑ na domanassindriyaÑ. . Na domanassindriyaÑ na
domanassaÑ.
Na upekkhÈ na upekkhindriyaÑ. . Na upekkhindriyaÑ na upekkhÈ.
Na saddhÈ na saddhindriyaÑ. . Na saddhindriyaÑ na saddhÈ.
Na vÊriyaÑ na vÊriyindriyaÑ. . Na vÊriyindriyaÑ na vÊriyaÑ.
Na sati na satindriyaÑ. . Na satindriyaÑ na sati.
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Na samÈdhi na samÈdhindriyaÑ. . Na samÈdhindriyaÑ na samÈdhi.
Na paÒÒÈ na paÒÒindriyaÑ. . Na paÒÒindriyaÑ na paÒÒÈ.
Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ.
Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti.
Na aÒÒaÑ na aÒÒindriyaÑ. . Na aÒÒindriyaÑ na aÒÒaÑ.
Na aÒÒÈtÈvÊ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ. . Na aÒÒÈtÈvindriyaÑ na aÒÒÈtÈvÊ.
2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
4. Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyaÑ.

. IndriyÈ sotindriyaÑ.
. IndriyÈ ghÈnindriyaÑ.
. IndriyÈ jivhindriyaÑ.
. IndriyÈ kÈyindriyaÑ.
. IndriyÈ manindriyaÑ.
. IndriyÈ itthindriyaÑ.
. IndriyÈ purisindriyaÑ.
. IndriyÈ jÊvitindriyaÑ.
. IndriyÈ sukhindriyaÑ.
. IndriyÈ dukkhindriyaÑ.
. IndriyÈ somanassindriyaÑ.
. IndriyÈ domanassindriyaÑ.
. IndriyÈ upekkhindriyaÑ.
. IndriyÈ saddhindriyaÑ.
. IndriyÈ vÊriyindriyaÑ.
. IndriyÈ satindriyaÑ.
. IndriyÈ samÈdhindriyaÑ.
. IndriyÈ paÒÒindriyaÑ.
. IndriyÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ.
. IndriyÈ aÒÒindriyaÑ.
. IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
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5. SotaÑ sotindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
SotaÑ sotindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
6. GhÈnaÑ ghÈnindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
GhÈnaÑ ghÈnindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
7. JivhÈ jivhindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
JivhÈ jivhindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
8. KÈyo kÈyindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
KÈyo kÈyindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
9. Mano manindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
Mano manindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
10. ItthÊ itthindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
ItthÊ itthindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
11. Puriso purisindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
Puriso purisindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
12. JÊvitaÑ jÊvitindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
JÊvitaÑ jÊvitindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
13. SukhaÑ sukhindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
SukhaÑ sukhindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
14. DukkhaÑ dukkhindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
DukkhaÑ dukkhindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
15. SomanassaÑ somanassindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
SomanassaÑ somanassindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
16. DomanassaÑ domanassindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
DomanassaÑ domanassindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
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17. UpekkhÈ upekkhindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
UpekkhÈ upekkhindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
18. SaddhÈ saddhindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
SaddhÈ saddhindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
19. VÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
VÊriyaÑ vÊriyindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
20. Sati satindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
Sati satindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
21. SamÈdhi samÈdhindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
SamÈdhi samÈdhindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
22. PaÒÒÈ paÒÒindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
PaÒÒÈ paÒÒindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
23. AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ. . IndriyÈ
cakkhundriyaÑ -pa-.
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ. . IndriyÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
24. AÒÒaÑ aÒÒindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
AÒÒaÑ aÒÒindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
25. AÒÒÈtÈvÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyaÑ -pa-.
AÒÒÈtÈvÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒindriyaÑ.
PaccanÊka
26. Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.

. Na indriyÈ na sotindriyaÑ.
. Na indriyÈ na ghÈnindriyaÑ.
. Na indriyÈ na jivhindriyaÑ.
. Na indriyÈ na kÈyindriyaÑ.
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Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.
Na cakkhu na cakkhundriyaÑ.

. Na indriyÈ na manindriyaÑ.
. Na indriyÈ na itthindriyaÑ.
. Na indriyÈ na purisindriyaÑ.
. Na indriyÈ na jÊvitindriyaÑ.
. Na indriyÈ na sukhindriyaÑ.
. Na indriyÈ na dukkhindriyaÑ.
. Na indriyÈ na somanassindriyaÑ.
. Na indriyÈ na domanassindriyaÑ.
. Na indriyÈ na upekkhindriyaÑ.
. Na indriyÈ na saddhindriyaÑ.
. Na indriyÈ na vÊriyindriyaÑ.
. Na indriyÈ na satindriyaÑ.
. Na indriyÈ na samÈdhindriyaÑ.
. Na indriyÈ na paÒÒindriyaÑ.
. Na indriyÈ na
. Na indriyÈ na aÒÒindriyaÑ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.

27. Na sotaÑ na sotindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-. Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
28. Na ghÈnaÑ na ghÈnindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
29. Na jivhÈ na jivhindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-. Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
30. Na kÈyo na kÈyindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-. Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
31. Na mano na manindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-. Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
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32. Na itthÊ na itthindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-. Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
33. Na puriso na purisindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
34. Na jÊvitaÑ na jÊvitindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
35. Na sukhaÑ na sukhindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
36. Na dukkhaÑ na dukkhindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ
-pa-. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
37. Na somanassaÑ na somanassindriyaÑ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
38. Na domanassaÑ na domanassindriyaÑ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
39. Na upekkhÈ na upekkhindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ
-pa-. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
40. Na saddhÈ na saddhindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
41. Na vÊriyaÑ na vÊriyindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
42. Na sati na satindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-. Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
43. Na samÈdhi na samÈdhindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ
-pa-. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
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44. Na paÒÒÈ na paÒÒindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
45. Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ. . Na
indriyaÑ na cakkhundriyaÑ -pa-. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
46. Na aÒÒaÑ na aÒÒindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
47. Na aÒÒÈtÈvÊ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyaÑ
-pa-. Na indriyÈ na aÒÒindriyaÑ.
3. SuddhindriyavÈra
Anuloma
48. Cakkhu indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu.
SotaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ sotaÑ.
GhÈnaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ ghÈnaÑ.
JÊvhÈ indriyaÑ. . IndriyÈ jÊvhÈ.
KÈyo indriyaÑ. . IndriyÈ kÈyo.
Mano indriyaÑ. . IndriyÈ mano.
ItthÊ indriyaÑ. . IndriyÈ itthÊ.
Puriso indriyaÑ. . IndriyÈ puriso.
JÊvitaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ jÊvitaÑ.
SukhaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ sukhaÑ.
DukkhaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ dukkhaÑ.
SomanassaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ somanassaÑ.
DomanassaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ domanassaÑ.
UpekkhÈ indriyaÑ. . IndriyÈ upekkhÈ.
SaddhÈ indriyaÑ. . IndriyÈ saddhÈ.
VÊriyaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ vÊriyaÑ.
Sati indriyaÑ. . IndriyÈ sati.
SamÈdhi indriyaÑ. . IndriyÈ samÈdhi.
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PaÒÒÈ indriyaÑ. . IndriyÈ paÒÒÈ.
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti indriyaÑ. . IndriyÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti.
AÒÒaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒaÑ.
AÒÒÈtÈvÊ indriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
PaccanÊka
49. Na cakkhu na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu.
Na sotaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na sotaÑ.
Na ghÈnaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na ghÈnaÑ.
Na jivhÈ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na jivhÈ.
Na kÈyo na indriyaÑ. . Na indriyÈ na kÈyo.
Na mano na indriyaÑ. . Na indriyÈ na mano.
Na itthÊ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na itthÊ.
Na puriso na indriyaÑ. . Na indriyÈ na puriso.
Na jÊvitaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na jÊvitaÑ.
Na sukhaÑ na indriyaÑ. Na indriyÈ na sukhaÑ.
Na dukkhaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na dukkhaÑ.
Na somanassaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na somanassaÑ.
Na domanassaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na domanassaÑ.
Na upekkhÈ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na upekkhÈ.
Na saddhÈ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na saddhÈ.
Na vÊriyaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na vÊriyaÑ.
Na sati na indriyaÑ. . Na indriyÈ na sati.
Na samÈdhi na indriyaÑ. . Na indriyÈ na samÈdhi.
Na paÒÒÈ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na paÒÒÈ.
Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na indriyaÑ. . Na indriyÈ na
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti.
Na aÒÒaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na aÒÒaÑ.
Na aÒÒÈtÈvÊ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvÊ.
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4. Suddhindriyam|lacakkavÈra
Anuloma
50. Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.
Cakkhu indriyaÑ.

. IndriyÈ sotaÑ.
. IndriyÈ ghÈnaÑ.
. IndriyÈ jivhÈ.
. IndriyÈ kÈyo.
. IndriyÈ mano.
. IndriyÈ itthÊ.
. IndriyÈ puriso.
. IndriyÈ jÊvitaÑ.
. IndriyÈ sukhaÑ.
. IndriyÈ dukkhaÑ.
. IndriyÈ somanassaÑ.
. IndriyÈ domanassaÑ.
. IndriyÈ upekkhÈ.
. IndriyÈ saddhÈ.
. IndriyÈ vÊriyaÑ.
. IndriyÈ sati.
. IndriyÈ samÈdhi.
. IndriyÈ paÒÒÈ.
. IndriyÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti.
. IndriyÈ aÒÒaÑ.
. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.

51. SotaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
52. GhÈnaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
53. JÊvhÈ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
54. KÈyo indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
55. Mano indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
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56. ItthÊ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
57. Puriso indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
58. JÊvitaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
59. SukhaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
60. DukkhaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
61. SomanassaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
62. DomanassaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
63. UpekkhÈ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
64. SaddhÈ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
65. VÊriyaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
66. Sati indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
67. SamÈdhi indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
68. PaÒÒÈ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
69. AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ
aÒÒÈtÈvÊ.
70. AÒÒaÑ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒÈtÈvÊ.
71. AÒÒÈtÈvÊ indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhu -pa-. IndriyÈ aÒÒaÑ.
PaccanÊka
72. Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.

. Na indriyÈ na sotaÑ.
. Na indriyÈ na ghÈnaÑ.
. Na indriyÈ na jivhÈ.
. Na indriyÈ na kÈyo.
. Na indriyÈ na mano.
. Na indriyÈ na itthÊ.
. Na indriyÈ na puriso.
. Na indriyÈ na jÊvitaÑ.

83

84

IndriyayamakapÈÄi
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.
Na cakkhu na indriyaÑ.

. Na indriyÈ na sukhaÑ.
. Na indriyÈ na dukkhaÑ.
. Na indriyÈ na somanassaÑ.
. Na indriyÈ na domanassaÑ.
. Na indriyÈ na upekkhÈ.
. Na indriyÈ na saddhÈ.
. Na indriyÈ na vÊriyaÑ.
. Na indriyÈ na sati.
. Na indriyÈ na samÈdhi.
. Na indriyÈna paÒÒÈ.
. Na indriyÈ na anaÒÒataÒÒassÈmÊti.
. Na indriyÈ na aÒÒaÑ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvÊ.

73. Na sotaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
74. Na ghÈnaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ
na aÒÒÈtÈvÊ.
75. Na jivhÈ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
76. Na kÈyo na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
77. Na mano na indriyaÑ. Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
78. Na itthÊ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
79. Na puriso na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
80. Na jÊvitaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
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81. Na sukhaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ
na aÒÒÈtÈvÊ.
82. Na dukkhaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ
na aÒÒÈtÈvÊ.
83. Na somanassaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvÊ.
84. Na domanassaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvÊ.
85. Na upekkhÈ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ
na aÒÒÈtÈvÊ.
86. Na saddhÈ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
87. Na vÊriyaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ
na aÒÒÈtÈvÊ.
88. Na sati na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
89. Na samÈdhi na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ
na aÒÒÈtÈvÊ.
90. Na paÒÒÈ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
91. Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-.
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvÊ.
92. Na aÒÒaÑ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ.
93. Na aÒÒÈtÈvÊ na indriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhu -pa-. Na indriyÈ
na aÒÒaÑ.
PaÓÓatti-uddesavÈro.
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1. PaÓÓattivÈraniddesa
1. PadasodhanavÈra
Anuloma

94. Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. .
CakkhundriyaÑ cakkh|ti, ÈmantÈ.
SotaÑ sotindriyanti? DibbasotaÑ taÓhÈsotaÑ sotaÑ na sotindriyaÑ,
sotindriyaÑ sotaÒceva sotindriyaÒca. . SotindriyaÑ sotanti, ÈmantÈ.
GhÈnaÑ ghÈnindriyanti, ÈmantÈ. . GhÈnindriyaÑ ghÈnanti, ÈmantÈ.
JivhÈ jivhindriyanti, ÈmantÈ. . JivhindriyaÑ jivhÈti, ÈmantÈ.
KÈyo kÈyondriyanti? KÈyindriyaÑ ÔhapetvÈ avaseso kÈyo1 na
kÈyindriyaÑ, kÈyindriyaÑ kÈyo ceva kÈyindriyaÒca. . KÈyindriyaÑ kÈyoti,
ÈmantÈ.
Mano manindriyanti, ÈmantÈ. . ManindriyaÑ manoti, ÈmantÈ.
ItthÊ itthindriyanti, no. . ItthindriyaÑ itthÊti, no.
Puriso purisindriyanti, no. . PurisindriyaÑ purisoti, no.
JÊvitaÑ jÊvitindriyanti, ÈmantÈ. . jÊvitindriyaÑ jivitanti, ÈmantÈ.
SukhaÑ sukhindriyanti, ÈmantÈ. . SukhindriyaÑ sukhanti, ÈmantÈ.
DukkhaÑ dukkhindriyanti, ÈmantÈ. . DukkhindriyaÑ dukkhanti,
ÈmantÈ.
SomanassaÑ somanassindriyanti, ÈmantÈ. . SomanassindriyaÑ
somanassanti, ÈmantÈ.
DomanassaÑ domanassindriyanti, ÈmantÈ. . DomanassindriyaÑ
domanassanti, ÈmantÈ.
______________________________________________________________
1. AvasesÈ kÈyo (SÊ, SyÈ, Ka)
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UpekkhÈ upekkhindriyanti? UpekkhindriyaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ upekkhÈ
na upekkhindriyaÑ, upekkhindriyaÑ upekkhÈ ceva upekkhindriyaÒca. .
UpekkhindriyaÑ upekkhÈti, ÈmantÈ.
SaddhÈ saddhindriyanti, ÈmantÈ. . SaddhindriyaÑ saddhÈti, ÈmantÈ.
VÊriyaÑ vÊriyindriyanti, ÈmantÈ. . VÊriyindriyaÑ vÊriyanti ÈmantÈ.
Sati satindriyanti, ÈmantÈ. . SatindriyaÑ satÊti, ÈmantÈ.
SamÈdhi samÈdhindriyanti, ÈmantÈ. . SamÈdhindriyaÑ samÈdhÊti,
ÈmantÈ.
PaÒÒÈ paÒÒindriyanti, ÈmantÈ. . PaÒÒindriyaÑ paÒÒÈti, ÈmantÈ.
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti, ÈmantÈ. .
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti, ÈmantÈ.
AÒÒaÑ aÒÒindriyanti, ÈmantÈ. . AÒÒindriyaÑ aÒÒanti, ÈmantÈ.
AÒÒÈtÈvÊ aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ. . AÒÒÈtÈvindriyaÑ aÒÒÈtÈvÊti,
ÈmantÈ.
PaccanÊka
95. Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na cakkhundriyaÑ na
cakkh|ti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu na cakkhundriyaÑ cakkhu, cakkhuÒca
cakkhundriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na ca cakkhundriyaÑ.
Na sotaÑ na sotindriyanti, ÈmantÈ. . Na sotindriyaÑ na sotanti?
DibbasotaÑ taÓhÈsotaÑ na sotindriyaÑ sotaÑ, sotaÒca sotindriyaÒca
ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sotaÑ na ca sotindriyaÑ.
Na ghÈnaÑ na ghÈnindriyanti, ÈmantÈ. . Na ghÈnindriyaÑ na ghÈnanti,
ÈmantÈ.
Na jivhÈ na jivhindriyanti, ÈmantÈ. . Na jivhindriyaÑ na jivhÈti,
ÈmantÈ.
Na kÈyo na kÈyindriyanti, ÈmantÈ. . Na kÈyindriyaÑ na kÈyoti?
KÈyindriyaÑ ÔhapetvÈ avaseso na kÈyindriyaÑ kÈyo, kÈyaÒca kÈyindriyaÒca
ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva kÈyo na ca kÈyindriyaÑ.
Na mano na manindriyanti, ÈmantÈ. . Na manindriyaÑ na manoti,
ÈmantÈ.
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Na itthÊ na itthindriyanti? ItthindriyaÑ na itthÊ itthindriyaÑ, itthiÒca
itthindriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva itthÊna ca itthindriyaÑ. . Na
itthindriyaÑ na itthÊti? ItthÊ na itthindriyaÑ itthÊ, itthiÒca itthindriyaÒca
ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva itthÊ na ca itthindriyaÑ.
Na puriso na purisindriyanti? PurisindriyaÑ na puriso purisindriyaÑ,
purisaÒca purisindriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva puriso na ca
purisindriyaÑ. . Na purisindriyaÑ na purisoti? Puriso na purisindriyaÑ
puriso, purisaÒca purisindriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva puriso na ca
purisindriyaÑ.
Na jÊvitaÑ na jÊvitindriyanti, ÈmantÈ. . Na jÊvitindriyaÑ na jÊvitanti,
ÈmantÈ.
Na sukhaÑ na sukhindriyanti, ÈmantÈ. . Na sukhindriyaÑ na sukhanti,
ÈmantÈ.
Na dukkhaÑ na dukkhindriyanti, ÈmantÈ. . Na dukkhindriyaÑ na
dukkhanti, ÈmantÈ.
Na somanassaÑ na somanassindriyanti, ÈmantÈ. . Na
somanassindriyaÑ na somanassanti, ÈmantÈ.
Na domanassaÑ na domanassindriyanti, ÈmantÈ. . Na
domanassindriyaÑ na domanassanti, ÈmantÈ.
Na upekkhÈ na upekkhindriyanti, ÈmantÈ. . Na upekkhindriyaÑ na
upekkhÈti? UpekkhindriyaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ na upekkhindriyaÑ upekkhÈ,
upekkhaÒca upekkhindriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva upekkhÈ na ca
upekkhindriyaÑ.
Na saddhÈ na saddhindriyanti, ÈmantÈ. . Na saddhindriyaÑ na
saddhÈti, ÈmantÈ.
Na vÊriyaÑ na vÊriyindriyanti, ÈmantÈ. . Na vÊriyindriyaÑ na vÊriyanti,
ÈmantÈ.
Na sati na satindriyanti, ÈmantÈ. . Na satindriyaÑ na satÊti, ÈmantÈ.
Na samÈdhi na samÈdhindriyanti, ÈmantÈ. . Na samÈdhindriyaÑ na
samÈdhÊti, ÈmantÈ.
Na paÒÒÈ na paÒÒindriyanti, ÈmantÈ. . Na paÒÒindriyaÑ na paÒÒÈti,
ÈmantÈ.
Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti, ÈmantÈ. . Na
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti, ÈmantÈ.
Na aÒÒaÑ na aÒÒindriyanti, ÈmantÈ. . Na aÒÒindriyaÑ na aÒÒanti,
ÈmantÈ.
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Na aÒÒÈtÈvÊ na aÒÒÈtÈvÊndriyanti, ÈmantÈ. . Na aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
aÒÒÈtÈvÊti, ÈmantÈ.
2. Padasodhanam|lacakkavÈra
Anuloma
96. Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
sotindriyanti? SotindriyaÑ indriyaÒceva sotindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
sotindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
ghÈnindriyanti? GhÈnindriyaÑ indriyaÒceva ghÈnindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ
na ghÈnindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
jivhindriyanti? JivhindriyaÑ indriyaÒceva jivhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
jivhindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
kÈyindriyanti? KÈyindriyaÑ indriyaÒceva kÈyindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
kÈyindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na cakkhu
ndriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
manindriyanti? ManindriyaÑ indriyaÒceva manindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ
na manindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
itthindriyanti? ItthindriyaÑ indriyaÒceva itthindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
itthindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
purisindriyanti? PurisindriyaÑ indriyaÒceva purisindriyaÒca, avasesÈ
indriyÈ na purisindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
jÊvitindriyanti? JÊvitindriyaÑ indriyaÒceva jÊvitindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ
na jÊvitindriyaÑ.
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Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
sukhindriyanti? SukhindriyaÑ indriyaÒceva sukhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ
na sukhindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
dukkhindriyanti? DukkhindriyaÑ indriyaÒceva dukkhindriyaÒca, avasesÈ
indriyÈ na dukkhindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
somanassindriyanti? SomanassindriyaÑ indriyaÒceva somanassindriyaÒca,
avasesÈ indriyÈ na somanassindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
domanassindriyanti? DomanassindriyaÑ indriyaÒceva domanassindriyaÒca,
avasesÈ indriyÈ na domanassindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
upekkhindriyanti? UpekkhindriyaÑ indriyaÒceva upekkhindriyaÒca, avasesÈ
indriyÈ na upekkhindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
saddhindriyanti? SaddhindriyaÑ indriyaÒceva saddhindriyaÒca, avasesÈ
indriyÈ na saddhindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
vÊriyindriyanti? VÊriyindriyaÑ indriyaÒceva vÊriyindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ
na vÊriyindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
satindriyanti? SatindriyaÑ indriyaÒceva satindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
satindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
samÈdhindriyanti? SamÈdhindriyaÑ indriyaÒceva samÈdhindriyaÒca,
avasesÈ indriyÈ na samÈdhindriyaÑ.
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Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
paÒÒindriyanti? PaÒÒindriyaÑ indriyaÒceva paÒÒindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ
na paÒÒindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti? AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊ indriyaÒceva
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
aÒÒindriyanti? AÒÒindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒindriyaÑ.
Cakkhu cakkhundriyanti? Dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu cakkhu na
cakkhundriyaÑ, cakkhundriyaÑ cakkhu ceva cakkhundriyaÒca. . IndriyÈ
aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca,
avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
97. SotaÑ sotindriyanti? DibbasotaÑ taÓhÈsotaÑ sotaÑ na sitindriyaÑ,
sotindriyaÑ sotaÒceva sotindriyaÒca. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
SotaÑ sotindriyanti? DibbasotaÑ taÓhÈsotaÑ sotaÑ na sotindriyaÑ,
sotindriyaÑ sotaÒceva sotindriyaÒca. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
98. GhÈnaÑ ghanindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
GhÈnaÑ ghÈnindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
99. JivhÈ jivhindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
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JivhÈ jivhindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
100. KÈyo kÈyindriyanti? KÈyindriyaÑ ÔhapetvÈ avaseso kÈyo na
kÈyindriyaÑ, kÈyindriyaÑ kÈyo ceva kÈyindriyaÒca. . IndriyÈ
cakkhundriyanti? CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ
indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
KÈyo kÈyindriyanti? KÈyindriyaÑ ÔhapetvÈ avaseso kÈyo na
kÈyindriyaÑ, kÈyindriyaÑ kÈyo ceva kÈyindriyaÒca. . IndriyÈ
aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca,
avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
101. Mano manindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
Mano manindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
102. ItthÊ itthindriyanti, no. . IndriyÈ cakkhundriyanti? CakkhundriyaÑ
indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
ItthÊ itthindriyanti, no. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
103. Puriso purisindriyanti, no. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
Puriso purisindriyanti, no. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
104. JÊvitaÑ jivitindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
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JÊvitaÑ jÊvitindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
105. SukhaÑ sukhindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
106. DukkhaÑ dukkhindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
107. SomanassaÑ somanassindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
108. DomanassaÑ domanassindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
109. UpekkhÈ upekkhindriyanti? UpekkhindriyaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ
upekkhÈ na upekkhindriyaÑ, upekkhindriyaÑ upekkhÈ ceva
upekkhindriyaÒca. . IndriyÈ cakkhundriyanti? CakkhundriyaÑ indriyaÒceva
cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
UpekkhÈ upekkhindriyanti? UpekkhindriyaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ upekkhÈ
na upekkhindriyaÑ, upekkhindriyaÑ upekkhÈ ceva upekkhindriyaÒca. .
IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva
aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
110. SaddhÈ saddhindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
111. VÊriyaÑ vÊriyindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
112. Sati satindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
113. SamÈdhi samÈdhindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
114. PaÒÒÈ paÒÒindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
115. AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
116. AÒÒaÑ aÒÒindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
117. AÒÒÈtÈvÊ aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
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AÒÒÈtÈvÊ aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒindriyanti?
AÒÒindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒindriyaÑ.
PaccanÊka
118. Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
sotindriyanti, ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na ghÈnindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na jivhindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na kÈyindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na manindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na itthindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na purisindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na jÊvitindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na sukhindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
dukkhindriyanti ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
somanassindriyanti, ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
domanassindriyanti, ÈmantÈ.
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Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
upekkhindriyanti, ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
saddhindriyanti, ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na vÊriyindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na satindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
samÈdhindriyanti, ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na paÒÒindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti, ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒindriyanti,
ÈmantÈ.
Na cakkhu na cakkhundriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
119. Na sotaÑ na sotindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na sotaÑ na sotindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
120. Na ghÈnaÑ na ghÈnindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na ghÈnaÑ na ghÈnindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
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121. Na jivhÈ na jivhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na jivhÈ na jivhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
122. Na kÈyo na kÈyindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na kÈyo na kÈyindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
123. Na mano na manindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na mano na manindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
124. Na itthÊ na itthindriyanti? ItthindriyaÑ na itthÊ itthindriyaÑ,
itthiÒca itthindriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva itthÊ na ca itthindriyaÑ. .
Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na itthÊ na itthindriyanti? ItthindriyaÑ na itthÊ itthindriyaÑ, itthiÒca
itthindriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva itthÊ na ca itthindriyaÑ. . Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
125. Na puriso na purisindriyanti? PurisindriyaÑ na puriso
purisindriyaÑ, purisaÒca purisindriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva puriso na
ca purisindriyaÑ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na puriso na purisindriyanti? PurisindriyaÑ na puriso purisindriyaÑ,
purisaÒca purisindriyaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva puriso na ca
purisindriyaÑ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
126. Na jÊvitaÑ na jÊvitindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na jÊvitaÑ na jÊvitindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
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127. Na sukhaÑ sukhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na sukhaÑ na sukhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
128. Na dukkhaÑ na dukkhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na dukkhaÑ na dukkhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
129. Na somanassaÑ na somanassindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na somanassaÑ na somanassindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
130. Na domanassaÑ na domanassindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na domanassaÑ na domanassindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
131. Na upekkhÈ na upekkhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na upekkhÈ upekkhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
132. Na saddhÈ na saddhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na saddhÈ na saddhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
ÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
133. Na vÊriyaÑ na vÊriyindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
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Na vÊriyaÑ na vÊriyindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
134. Na sati na satindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti,
ÈmantÈ -pa-.
Na sati na satindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
135. Na samÈdhi na samÈdhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na samÈdhi na samÈdhindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
136. Na paÒÒÈ na paÒÒindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na paÒÒÈ na paÒÒindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na ÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
137. Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti, ÈmantÈ. .
Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti, ÈmantÈ. . Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
138. Na aÒÒaÑ na aÒÒindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na aÒÒaÑ na aÒÒindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
139. Na aÒÒÈtÈvÊ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na aÒÒÈtÈvÊ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na
aÒÒindriyanti, ÈmantÈ.
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3. SuddhindriyavÈra
Anuloma
140. Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ.
SotaÑ indriyanti? YaÑ sotaÑ indriyaÑ taÑ sotaÒceva indriyaÒca.
avasesaÑ sotaÑ na indriyaÑ. . IndriyÈ sotindriyanti? SotindriyaÑ
indriyaÒceva sotindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na sotindriyaÑ.
GhÈnaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ ghÈnindriyanti? GhÈnindriyaÑ
indriyaÒceva ghÈnindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na ghÈnindriyaÑ.
JivhÈ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ jivhindriyanti? JivhindriyaÑ
indriyaÒceva jivhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na jivhindriyaÑ.
KÈ yo indriyanti? Yo kÈyo indriyaÑ so kÈyo ceva indriyaÒca, avaseso
kÈyo na indriyÈ. . IndriyÈ kÈyindriyanti? KÈyindriyaÑ indriyaÒceva
kÈyindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na kÈyindriyaÑ.
Mano indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ manindriyanti, manindriyaÑ
indriyaÒceva manindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na manindriyaÑ.
ItthÊ indriyanti, no. . IndriyÈ itthindriyanti? ItthindriyaÑ indriyaÒceva
itthindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na itthindriyaÑ.
Puriso indriyanti, no. . IndriyÈ purisindriyanti? PurisindriyaÑ
indriyaÒceva purisindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na purisindriyaÑ.
JÊvitaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ jÊvitindriyanti? JÊvitindriyaÑ
indriyaÒceva jÊvitindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na jÊvitindriyaÑ.
SukhaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ sukhindriyanti? SukhindriyaÑ
indriyaÒceva sukhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na sukhindriyaÑ.
DukkhaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ dukkhindriyanti?
DukkhindriyaÑ indriyaÒceva dukkhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
dukkhindriyaÑ.

100

IndriyayamakapÈÄi

SomanassaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ somanassindriyanti?
SomanassindriyaÑ indriyaÒceva somanassindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
somanassindriyaÑ.
DomanassaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ domanassindriyanti?
DomanassindriyaÑ indriyaÒceva domanassindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
domanassindriyaÑ.
UpekkhÈ indriyanti? YÈ upekkhÈ indriyaÑ sÈ upekkhÈ ceva indriyaÒca,
avasesÈ upekkhÈ na indriyaÑ. . IndriyÈ upekkhindriyanti? UpekkhindriyaÑ
indriyaÒceva upekkhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na upekkhindriyaÑ.
SaddhÈ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ saddhindriyanti? SaddhindriyaÑ
indriyaÒceva saddhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na saddhindriyaÑ.
VÊriyaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ vÊriyindriyanti? VÊriyindriyaÑ
indriyaÒceva vÊriyindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na vÊriyindriyaÑ.
Sati indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ satindriyanti? SatindriyaÑ
indriyaÒceva satindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na satindriyaÑ.
SamÈdhi indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ samÈdhindriyanti?
SamÈdhindriyaÑ indriyaÒceva samÈdhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
samÈdhindriyaÑ.
PaÒÒÈ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ paÒÒindriyanti? PaÒÒindriyaÑ
indriyaÒceva paÒÒindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na paÒÒindriyaÑ.
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti? AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ indriyaÒceva
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ.
AÒÒaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒindriyanti? AÒÒindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒindriyaÑ.
AÒÒÈtÈvÊ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
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PaccanÊka
141. Na cakkhu na indriyanti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
cakkhu indriyÈ, cakkhuÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ.
Na sotaÑ na indriyanti? SotaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na sotaÑ
indriyÈ, sotaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sotaÑ na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na sotindriyanti, ÈmantÈ.
Na ghÈnaÑ na indriyanti? GhÈnaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na ghÈnaÑ
indriyÈ, ghÈnaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva ghÈnaÑ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na ghÈnindriyanti, ÈmantÈ.
Na jivhÈ na indriyanti? JivhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na jivhÈ
indriyÈ, jivhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva jivhÈ na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na jivhindriyanti, ÈmantÈ.
Na kÈyo na indriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na kÈyindriyanti, ÈmantÈ.
Na mano na indriyanti? ManaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na mano
indriyÈ, manaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva mano na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na manindriyanti, ÈmantÈ.
Na itthÊ na indriyanti? ItthiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na itthÊ indriyÈ,
itthiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva itthÊ na ca indriyÈ. . Na indriyÈ
na itthindriyanti, ÈmantÈ.
Na puriso na indriyanti? PurisaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na puriso
indriyÈ, purisaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva puriso na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na purisindriyanti, ÈmantÈ.
Na jÊvitaÑ na indriyanti? JÊvitaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na jÊvitaÑ
indriyÈ, jÊvitaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva jÊvitaÑ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na jÊvitindriyanti, ÈmantÈ.
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Na sukhaÑ na indriyanti? SukhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na sukhaÑ
indriyÈ, sukhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sukhaÑ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na sukhindriyanti, ÈmantÈ.
Na dukkhaÑ na indriyanti? DukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
dukkhaÑ indriyÈ, dukkhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva dukkhaÑ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na dukkhindriyanti, ÈmantÈ.
Na somanassaÑ na indriyanti? SomanassaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
somanassaÑ indriyÈ, somanassaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
somanassaÑ na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na somanassindriyanti, ÈmantÈ.
Na domanassaÑ na indriyanti? DomanassaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ
na domanassaÑ indriyÈ, domanassaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
dimanassaÑ na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na domanassindriyanti, ÈmantÈ.
Na upekkhÈ na indriyanti? UpekkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
upekkhÈ indriyÈ, upekkhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva upekkhÈ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na upekkhindriyanti, ÈmantÈ.
Na saddhÈ na indriyanti? SaddhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na saddhÈ
indriyÈ, saddhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saddhÈ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na saddhindriyanti, ÈmantÈ.
Na vÊriyaÑ na indriyanti? VÊriyaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na vÊriyaÑ
indriyÈ, vÊriyaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva vÊriyaÑ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na vÊriyindriyanti, ÈmantÈ.
Na sati na indriyanti? SatiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na sati indriyÈ,
satiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sati na ca indriyÈ. . Na indriyÈ
na satindriyanti, ÈmantÈ.
Na samÈdhi na indriyanti? SamÈdhiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
samÈdhi indriyÈ, samÈdhiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva samÈdhi
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na samÈdhindriyanti, ÈmantÈ.
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Na paÒÒÈ na indriyanti? PaÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na paÒÒÈ
indriyÈ, paÒÒaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva paÒÒÈ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na paÒÒindriyanti, ÈmantÈ.
Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na indriyanti? AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtiÑ ÔhapetvÈ
avasesÈ indriyÈ na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti indriyÈ, anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtiÒca
indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na ca indriyÈ. . na
indriyÈ na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti, ÈmantÈ.
Na aÒÒaÑ na indriyanti? AÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na aÒÒaÑ
indriyÈ, aÒÒaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva aÒÒaÑ na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na aÒÒindriyanti, ÈmantÈ.
Na aÒÒÈtÈvÊ na indriyanti? AÒÒÈtÈviÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ indriyÈ, aÒÒÈtÈviÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva aÒÒÈtÈvÊ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
4. Suddhindriyam|lacakkavÈra
Anuloma
142. Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ sotindriyanti? SotindriyaÑ
indriyaÒceva sotindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na sotindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ ghÈnindriyanti? GhÈnindriyaÑ
indriyaÒceva ghÈnindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na ghÈnindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ jivhindriyanti? JivhindriyaÑ
indriyaÒceva jivhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na jivhindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ kÈyindriyanti? KÈyindriyaÑ
indriyaÒceva kÈyindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na kÈyindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ manindriyanti? ManindriyaÑ
indriyaÒceva manindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na manindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ itthindriyanti? ItthindriyaÑ
indriyaÒceva itthindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na itthindriyaÑ.
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Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ purisindriyanti? PurisindriyaÑ
indriyaÒceva purisindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na purisindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ jÊvitindriyanti? JÊvitindriyaÑ
indriyaÒceva jÊvitindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na jÊvitindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ sukhindriyanti? SukhindriyaÑ
indriyaÒceva sukhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na sukhindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ dukkhindriyanti? DukkhindriyaÑ
indriyaÒceva dukkhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na dukkhindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ somanassindriyanti?
SomanassindriyaÑ indriyaÒceva domanassindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
somanassindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ domanassindriyanti?
DomanassindriyaÑ indriyaÒceva domanassindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
domanassindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ upekkhindriyanti?
UpekkhindriyaÑ indriyaÒceva upekkhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
upekkhindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ saddhindriyanti? SaddhindriyaÑ
indriyaÒceva saddhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na saddhindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ vÊriyindriyanti? VÊriyindriyaÑ
indriyaÒceva vÊriyindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na vÊriyindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ satindriyanti? SatindriyaÑ
indriyaÒceva satindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na satindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ samÈdhindriyanti?
SamÈdhindriyaÑ indriyaÒceva samÈdhindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
samÈdhindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ paÒÒindriyanti? paÒÒindriyaÑ
indriyaÒceva paÒÒindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na paÒÒindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyanti?
AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ indriyaÒceva anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca,
avasesÈ indriyÈ na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ.
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Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒindriyanti? AÒÒindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒindriyaÑ.
Cakkhu indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
143. SotaÑ indriyanti? YaÑ sotaÑ indriyaÑ taÑ sotaÒceva indriyaÒca,
avasesaÑ sotaÑ na indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyanti? CakkhundriyaÑ
indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
SotaÑ indriyanti? YaÑ sotaÑ indriyaÑ taÑ sotaÒceva indriyaÒca,
avasesaÑ sotaÑ na indriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
144. GhÈnaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
GhÈnaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
145. JivhÈ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
JivhÈ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
146. KÈyo indriyanti? Yo kÈyo indriyaÑ so kÈyo ceva indriyaÒca,
avaseso kÈyo na indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyanti? CakkhundriyaÑ
indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
KÈyo indriyanti? Yo kÈyo indriyaÑ so kÈyo ceva indriyaÒca, avaseso
kÈyo na indriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒatÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
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147. Mano indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
Cakkhundriya indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
Mano indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
148. ItthÊ indriyanti, no. . IndriyÈ cakkhundriyanti? CakkhundriyaÑ
indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
ItthÊ indriyanti, no. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
149. Puriso indriyanti, no. . IndriyÈ cakkhundriyanti? CakkhundriyaÑ
indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na cakkhundriyaÑ -pa-.
Puriso indriyanti, no. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti? AÒÒÈtÈvindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
150. JÊvitaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
JÊvitaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
151. SukhaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
SukhaÑ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒcave aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtavindriyaÑ.
152. DukkhaÑ indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
153. SomanassaÑ indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
154. DomanassaÑ indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
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155. UpekkhÈ indriyanti? YÈ upekkhÈ indriyaÑ sÈ upekkhÈ ceva
indriyaÒca, avasesÈ upekkhÈ na indriyaÑ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
UpekkhÈ indriyanti? YÈ upekkhÈ indriyaÑ sÈ upekkhÈ ceva indriyaÒca,
avasesÈ upekkhÈ na indriyaÑ. . IndriyÈ aÒÒÈtÈvindriyanti?
AÒÒÈtÈvindriyaÑ indriyaÒceva aÒÒÈtÈvindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvindriyaÑ.
156. SaddhÈ indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
157. VÊriyaÑ indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
158. Sati indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
159. SamÈdhi indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
160. PaÒÒÈ indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
161. AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
162. AÒÒaÑ indriyanti, ÈmantÈ -pa-.
163. AÒÒÈtÈvÊ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ cakkhundriyanti?
CakkhundriyaÑ indriyaÒceva cakkhundriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na
cakkhundriyaÑ -pa-.
AÒÒÈtÈvÊ indriyanti, ÈmantÈ. . IndriyÈ aÒÒindriyanti? AÒÒindriyaÑ
indriyaÒceva aÒÒindriyaÒca, avasesÈ indriyÈ na aÒÒindriyaÑ.
PaccanÊka
164. Na cakkhu na indriyanti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
cakkhu indriyÈ, cakkhuÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na sotindriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na cakkhu na indriyanti? CakkhuÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na cakkhu
indriyÈ, cakkhuÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva cakkhu na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
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165. Na sotaÑ na indriyanti? SotaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na sotaÑ
indriyÈ, sotaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sotaÑ na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na sotaÑ na indriyanti? SotaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na sotaÑ
indriyÈ, sotaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sotaÑ na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
166. Na ghÈnaÑ na indriyanti? GhÈnaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
ghÈnaÑ indriyÈ, ghÈnaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva ghÈnaÑ na
ca indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na ghÈnaÑ na indriyanti? GhÈnaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na ghÈnaÑ
indriyÈ, ghÈnaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva ghÈnaÑ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
167. Na jivhÈ na indriyanti? JivhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na jivhÈ
indriyÈ, jivhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva jivhÈ na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na jivhÈ na indriyanti? JivhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na jivhÈ
indriyÈ, jivhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva jivhÈ na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
168. Na kÈyo na indriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti,
ÈmantÈ -pa-.
Na kÈyo na indriyanti, ÈmantÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti,
ÈmantÈ.
169. Na mano na indriyanti? ManaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na mano
indriyÈ, manaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva mano na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
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Na mano na indriyanti? ManaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na mano
indriyÈ, manaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva mano na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
170. Na itthÊ na indriyanti? ItthiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na itthÊ
indriyÈ, itthiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva itthÊ na ca indriyÈ. . Na
indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na itthÊ na indriyanti? ItthiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na itthÊ indriyÈ,
itthiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva itthÊ na ca indriyÈ. . Na indriyÈ
na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
171. Na puriso na indriyanti? PurisaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
puriso indriyÈ, purisaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva puriso na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na puriso na indriyanti? PurisaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na puriso
indriyÈ, purisaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva puriso na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
172. Na jÊvitaÑ na indriyanti? JÊvitaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
jÊvitaÑ indriyÈ, jÊvitaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva jÊvitaÑ na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na jÊvitaÑ na indriyanti? JÊvataÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na jÊvitaÑ
indriyÈ, jÊvitaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva jÊvitaÑ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
173. Na sukhaÑ na indriyanti? SukhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
sukhaÑ indriyÈ, sukhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sukhaÑ na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na sukhaÑ na indriyanti? SukhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na sukhaÑ
indriyÈ, sukhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sukhaÑ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
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174. Na dukkhaÑ na indriyanti? DukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
dukkhaÑ indriyÈ, dukkhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva dukkhaÑ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na dukkhaÑ na indriyanti? DukkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
dukkhaÑ indriyÈ, dukkhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva dukkhaÑ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
175. Na somanassaÑ na indriyanti? SomanassaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ
indriyÈ na somanassaÑ indriyÈ, somanassaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ
na ceva somanassaÑ na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti,
ÈmantÈ -pa-.
Na somanassaÑ na indriyanti? SomanassaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
somanassaÑ indriyÈ, somanassaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
somanassaÑ na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
176. Na domanassaÑ na indriyanti? DomanassaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ
indriyÈ na domanassaÑ indriyÈ, domanassaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ
na ceva domanassaÑ na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti,
ÈmantÈ -pa-.
Na domanassaÑ na indriyanti? DomanassaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ
na domanassaÑ indriyÈ, domanassaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
domanassaÑ na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
177. Na upekkhÈ na indriyanti? UpekkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
upekkhÈ indriyÈ, upekkhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva upekkhÈ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na upekkhÈ na indriyanti? UpekkhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
upekkhÈ indriyÈ, upekkhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva upekkhÈ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
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178. Na saddhÈ na indriyanti? SaddhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
saddhÈ indriyÈ, saddhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saddhÈ na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na saddhÈ na indriyanti? SaddhaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na saddhÈ
indriyÈ, saddhaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva saddhÈ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
179. Na vÊriyaÑ na indriyanti? VÊriyaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
vÊriyaÑ indriyÈ, vÊriyaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva vÊriyaÑ na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na vÊriyaÑ na indriyanti? VÊriyaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na vÊriyaÑ
indriyÈ, vÊriyaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva vÊriyaÑ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
180. Na sati na indriyanti? SatiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na sati
indriyÈ, satiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sati na ca indriyÈ. . Na
indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na sati na indriyanti? SatiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na sati indriyÈ,
satiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva sati na ca indriyÈ. . Na indriyÈ
na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
181. Na samÈdhi na indriyanti? SamÈdhiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
samÈdhi indriyÈ, samÈdhiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva samÈdhi
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na samÈdhi na indriyanti? SamÈdhiÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
samÈdhi indriyÈ, samÈdhiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva samÈdhi
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
182. Na paÒÒÈ na indriyanti? PaÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
paÒÒÈ indriyÈ, paÒÒaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva paÒÒÈ na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
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Na paÒÒÈ na indriyanti? PaÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na paÒÒÈ
indriyÈ, paÒÒaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva paÒÒÈ na ca indriyÈ.
. Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
183. Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na indriyanti? AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtiÑ
ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti indriyÈ,
anaÒÒataÒÒassÈmÊtiÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ
-pa-.
Na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na indriyanti? AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtiÑ ÔhapetvÈ
avasesÈ indriyÈ na anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti indriyÈ, anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtiÒca
indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva, anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊti na ca indriyÈ. . Na
indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
184. Na aÒÒaÑ na indriyanti? AÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
aÒÒaÑ indriyÈ, aÒÒaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva aÒÒaÑ na ca
indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na aÒÒaÑ na indriyanti? AÒÒaÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na aÒÒaÑ
indriyÈ, aÒÒaÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva aÒÒaÑ na ca indriyÈ. .
Na indriyÈ na aÒÒÈtÈvindriyanti, ÈmantÈ.
185. Na aÒÒÈtÈvÊ na indriyanti? AÒÒÈtÈviÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ indriyÈ, aÒÒÈtÈviÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva aÒÒÈtÈvÊ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na cakkhundriyanti, ÈmantÈ -pa-.
Na aÒÒÈtÈvÊ na indriyanti? AÒÒÈtÈviÑ ÔhapetvÈ avasesÈ indriyÈ na
aÒÒÈtÈvÊ indriyÈ, aÒÒÈtÈviÒca indriye ca ÔhapetvÈ avasesÈ na ceva aÒÒÈtÈvÊ
na ca indriyÈ. . Na indriyÈ na aÒÒindriyanti, ÈmantÈ.
PaÓÓattiniddesavÈro.
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1. UppÈdavÈra

1. PaccuppannavÈra
Anulomapuggala
186. Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa sotindriyaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ sotindriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati sotindriyaÒca uppajjati. .
Yassa vÈ pana sotindriyaÑ uppajjati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
sasotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sasotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
saghÈnakÈnaÑ uppajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati
ghÈnindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa
cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca
uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ na itthÊnaÑ uppajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ
tÈsaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
itthindriyaÑ uppajjati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, itthÊnaÑ
acakkhukÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
itthindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
. Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjati tassa cakkhundriyaÑ
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uppajjatÊti, purisÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjati
tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca
uppajjati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjati tassa cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, upekkhÈya acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, upekkhÈya
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca uppajjati
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ sahetukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati.
. Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ uppajjati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
sahetukÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti,
sacakkhukÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
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cakkhundriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca uppajjati
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
sacittakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ manindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

187. Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ
tÈsaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
itthindriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, itthÊnaÑ aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjati, itthÊnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÒca
uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjati. .
Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
purisÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ purisindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ vinÈ somanasena upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjati no ca
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tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ somanassena
uppajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca
uppajjati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ
uppajjatÊti, somanassena aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati,
somanassena saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca
uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati.
. Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
upekkhÈya aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ sahetukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. .
Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
sahetukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati
paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa
ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca
uppajjati ghanindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
sacittakÈnaÑ
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aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
188. Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjatÊti, no. .
Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti, no.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti, na
itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ jÊvitindriyaÒca
uppajjati itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
itthÊnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjati no
ca tÈsaÑ somanassindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ somanassena upapajjantÊnaÑ
tÈsaÑ itthindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ
pana somanassindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti, somanassena
na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
itthindriyaÑ uppajjati, somanassena itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
somanassindriyaÒca uppajjati itthÊndriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, itthÊnaÑ
vinÈ upekkhÈya upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ upekkhÈya upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
itthindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
upekkhindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti, upekkhÈya na
itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
itthindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjati itthÊndriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti, itthÊnaÑ
ahetukÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ
saddhindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
itthindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
saddhindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ na
itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati
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no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ
tÈsaÑ saddhindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti, itthÊnaÑ
ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ
paÒÒindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
itthindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ
na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
itthindriyaÑ uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
paÒÒindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti,
sacittakÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
manindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjati. (ItthÊndriyam|lakaÑ)
189. Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ
uppajjatÊti, na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
purisÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ somanassena
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca
uppajjati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ
uppajjatÊti, somanassena na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati,
somanassena purisÈnaÑ uppajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca uppajjati
purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
purisÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ
tesaÑ purisindriyaÒca
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uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjatÊti, upekkhÈya na purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjati, upekkhÈya purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca
uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
purisÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ purisindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
saddhindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ na
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
saddhindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti,
purisÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjati
paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa
purisindriyaÑ uppajjatÊti, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca
uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjatÊti,
sacittakÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjati. (Purisindriyam|lakaÑ)
190. Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ
uppajjati, somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjati. .

120

IndriyayamakapÈÄi

Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, vinÈ
upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ
uppajjati, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati. .
Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ saddhindriyaÑ
uppajjati, sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. .
Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti,
ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ
uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjati
paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa
jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti,
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
manindriyaÑ uppajjati, sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca uppajjati. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)

191. Yassa somanassindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ
uppajjatÊti, no. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjati tassa
somanassindriyaÑ uppajjatÊti, no.
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Yassa somanassindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
pavatte somanassasampayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati,
somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttasaddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
saddhindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ
vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttasomanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati,
somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈ
sampayuttasomanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
saddhindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajjati.
Yassa somanassindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti,
somanassena ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttaÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati,
somanassena ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓasampayuttasomanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓasampayuttasomanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
paÒÒindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajati.
Yassa somanassindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ
uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjati. (Somanassindriyam|lakaÑ)

122

IndriyayamakapÈÄi

192. Yassa upekkhindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
upekkhÈya ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya
sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttasaddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
saddhindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ vinÈ
upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttaupekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayutta-upekkhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati.
Yassa upekkhindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti,
upekkhÈya ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttaÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ pavatte
ÒÈÓasampayutta-upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓasampayuttaupekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ paÒÒindriyaÒca uppajjati
upekkhindriyaÒca uppajjati.
Yassa upekkhindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
sacittakÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjati
upekkhindriyaÒca uppajjati. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
193. Yassa saddhindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti,
sahetukÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttaÒÈÓavippayuttacittassa
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uppÈdakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ
uppajjati, sahetukÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
saddhindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa saddhindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
sacittakÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ saddhindriyaÑ
uppajjati, sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

194. Yassa paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjati
paÒÒindriyaÒca uppajjati. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
Anuloma-okÈsa
195. Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha sotindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana sotindriyaÑ uppajjati tattha cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
r|pÈvacare tattha cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjati, kÈmÈvacare tattha cakkhundriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca
uppajjati. . Yattha vÈ pana ghÈnindriyaÑ uppajjati tattha cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha itthindriyaÑ -pa- purisindriyaÑ
uppajjatÊti, r|pÈvacare tattha cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tattha
purisindriyaÑ uppajjati, kÈmÈvacare tattha cakkhundriyaÒca uppajjati
purisindriyaÒca uppajjati. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ uppajjati tattha
cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
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Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
. Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjati tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
asaÒÒasatte, ar|pe tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati, paÒcavokÈre tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca
uppajjati.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjati tattha cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjati tattha cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, ar|pe tattha upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati, paÒcavokÈre tattha upekkhindriyaÒca uppajjati
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjati tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, ar|pe tattha
manindriyaÑ uppajjati no ca tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, paÒcavokÈre
tattha manindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

196. Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ uppajjati
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati, kÈmÈvacare tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjatÊti, r|pÈvacare tattha somanassindriyaÑ uppajjati no ca tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati, kÈmÈvacare tattha somanassindriyaÒca uppajjati
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tattha upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjatÊti, r|pÈvacare,
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ar|pÈvacare tattha upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjati, kÈmÈvacare tattha upekkhindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca
uppajjati.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tattha saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ
uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha
manindriyaÑ uppajjati no ca tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati, kÈmÈvacare
tattha manindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
(GhÈnindriyam|lakaÑ)

197. Yattha itthindriyaÑ uppajjati tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ uppajjati tattha itthindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ -pa-.
198. Yattha purisindriyaÑ uppajjati tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjati tattha purisindriyaÑ
uppajjatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca
tattha purisindriyaÑ uppajjati, kÈmÈvacare tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati
purisindriyaÒca uppajjati.
Yattha purisindriyaÑ uppajjati tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjati tattha purisindriyaÑ
uppajjatÊti, r|pÈvacare tattha somanassindriyaÑ uppajjati no ca tattha
purisindriyaÑ uppajjati, kÈmÈvacare tattha somanassindriyaÒca uppajjati
purisindriyaÒca uppajjati.
Yattha purisindriyaÑ uppajjati tattha upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjati tattha purisindriyaÑ
uppajjatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha upekkhindriyaÑ uppajjati no ca
tattha purisindriyaÑ uppajjati, kÈmÈvacare tattha upekkhindriyaÒca uppajjati
purisindriyaÒca uppajjati.
Yattha purisindriyaÑ uppajjati tattha saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ
uppajjati tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha
manindriyaÑ uppajjati no ca tattha purisindriyaÑ uppajjati, kÈmÈvacare
tattha manindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
(Purisindriyam|lakaÑ)

199. Yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
asaÒÒasatte tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tattha somanassindriyaÑ
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uppajjati, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjati. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjati
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha jivitindriyaÑ uppajjati tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjatÊti, asaÒÒasatte
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tattha manindriyaÑ uppajjati,
catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjati. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
200. Yattha somanassindriyaÑ uppajjati tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. .
Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
201. Yattha upekkhindriyaÑ uppajjati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjati tattha upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

202. Yattha saddhindriyaÑ uppajjati tattha paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana paÒÒindriyaÑ uppajjati tattha saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha saddhindriyaÑ uppajjati tattha manindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
. Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tattha saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (Saddhindriyam|lakaÑ)
203. Yattha paÒÒindriyaÑ uppajjati tattha manindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjati tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakÈÑ)
AnulomapuggalokÈsa
204. Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha sotindriyaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha sotindriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati sotindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ
uppajjati tassa tattha
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cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sasotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha sotindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati, sasotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
saghÈnakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjati
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati itthindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ
uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, itthÊnaÑ acakkhukÈnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
tattha itthindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati purisindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ
uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, purisÈnaÑ acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa
tattha cakkhundriyaÑ
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uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati somanassindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, upekkhÈya
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, upekkhÈya sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . YassavÈ pana yattha saddhindriyaÑ
uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, sacakkhukÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . YassavÈ pana yattha
paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
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ÒÈÓasampayuttÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati tassa
tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjati cakkhundriyaÒca uppajjati. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
205. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjati itthindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ
uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, itthÊnaÑ aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
itthindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjati purisindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ
uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, purisÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
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Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjati somanassindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
somanassena aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati, somanassena
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjati
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, upekkhÈya
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ
uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha saddhindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, saghÈnakÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa
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vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÒca uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati tassa
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjati ghÈnindriyaÒca uppajjati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
206. Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjatÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha
itthindriyaÑ uppajjatÊti, no.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha
itthindriyaÑ uppajjatÊti, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjatÊti, itthÊnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati,
itthÊnaÑ somanassena upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ
uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti, somanassena na itthÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjati, somanassena itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjatÊ.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjatÊti, itthÊnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upekkhÈya upapajjantÊnaÑ
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tÈsaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti,
upekkhÈya na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, itthÊnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ
uppajjati no ca tÈsaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ sahetukÈnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca
uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha
itthindriyaÑ uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ na itthinaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati,
sahetukÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha saddhindriyaÒca uppajjati
itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, itthÊnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjati
paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ uppajjati
tassa tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ na itthÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
tattha paÒÒindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati tassa tattha
itthindriyaÑ uppajjatÊti sacittakÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati,
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha manindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca
uppajjati. (Itthindriyam|lakaÑ)
207. Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa
tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ
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uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjatÊti, purisÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati,
purisÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca
uppajjati somanassindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti,
somanassena na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati, somanassena
purissÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjati
purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjatÊti, purisÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati,
purisÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjati
upekkhindriyaÒca uppajjati. Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjati
tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, upekkhÈya na purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, purisÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ
sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjati
saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ uppajjati
tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ na purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha saddhindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, purisÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati,
purisÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
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tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca
uppajjati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati tassa
tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ
uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjati
purisindriyaÒca uppajjati. (Purisindriyam|lakaÑ)
208. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjatÊti, vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena
upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha somananassindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ,
pavatte upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe
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tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no
ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjatÊti, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjati, sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati
manindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati
tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
209. Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, no. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ
uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti, no.
Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, pavatte somanassasampayuttasaddhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ uppajati, somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttasaddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
sahetukÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttasomanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati,
somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttassomanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
saddhindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajjati.
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Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, somanassena ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttaÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati,
somanassena ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓasampayuttasomanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓasampayuttasomanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati tassa
tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ vinÈ somanassena
upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati,
somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassasampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca
uppajjati. (Somanassindriyam|lakaÑ)
210. Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, upekkhÈya ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati,
upekkhÈya sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttasaddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
sahetukÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttaupekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ
upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
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saddhÈsampayutta-upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
saddhindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, upekkhÈya ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttaÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati,
upekkhÈya ÒÈÓasampayuttÈnaÑ uppajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttaÒÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ uppajjatÊti,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓasampayutta-upekkhÈvipayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ pavatte ÒÈÓasampayuttaupekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca
uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati tassa
tattha upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ vinÈ upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati,
upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca
uppajjati. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
211. Yassa yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, sahetukÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttaÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati,
sahetukÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
saddhindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca upapajjati. . Yassa vÈ pana yattha
paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati tassa
tattha saddhindriyaÑ
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uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjati
no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte saddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjati saddhindriyaÒca uppajjati. (Saddhindriyam|lakaÑ)
212. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjati tassa
tattha paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti, sacittakÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ
uppajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
manindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati,
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓasampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca
uppajjati. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggala
213. Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa sotindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ sotindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na
uppajjati sotindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ na
uppajjati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, asotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ asotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na
uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na
uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ na
uppajjati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati no
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ca tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjati
cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na
uppajjati itthindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ na
uppajjati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, na itthÊnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na
uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ upapajjati
no ca tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na
uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, na purisÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati
cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ somanassena sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ somanassena
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na uppajjati
cakkhundriyaÒca na uppajjati.
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Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na
uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
na uppajjati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ upekkhÈya
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjati
cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na
uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ na
uppajjati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ahetukÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÒca na uppajjati
cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca
na uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ na
uppajjati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
ÒÈÓavippayuttÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca na
uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na uppajjatÊti,
acakkhukÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na uppajjati
manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
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214. Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati no
ca tÈsaÑ itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ na
itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca
na uppajjati. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ na uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ
na uppajjatÊti, na itthÊnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
na itthÊnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati
ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na
uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, na purisÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na
uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na
uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na
uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana somanassindriyaÑ na uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ
somanassena saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
vinÈ somanassena aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca
na uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
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Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑna uppajjati
no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na
uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
na uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya
saghÈnakÈnaÑ upapajjantanaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ upekkhÈya
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjati
ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ na uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapa jjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na
uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ na
uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantanaÑ tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ahetukÈnaÑ
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÒca na uppajjati
ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na
uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ na
uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca na uppajjati
ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na
uppajjatÊti,aghÈnakÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ
acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjati
manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tassa
ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
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215. Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti,
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ na purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na
uppajjati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjati tassa itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ purisindriyaÑ na uppajjati no ca
tÈsaÑ itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ na purisÈnaÑ na
itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca
na uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, na
itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na
uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na
uppajjati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na uppajjatÊti,
na itthÊnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ
vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na
uppajjati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ somanassena itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tÈsaÑ
itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ vinÈ somanassena na
itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na uppajjati
itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti, na
itthÊnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ vinÈ
upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati
upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na
uppajjati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tÈsaÑ itthindriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ vinÈ upekkhÈya na itthÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na
uppajjati.
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Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, na
itthÊnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ
ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati
saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ na uppajjati
tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tÈsaÑ itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, ahetukÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
saddhindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti, na
itthÊnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na
itthÊnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na
uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ na
uppajjati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tÈsaÑ itthindriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ÒÈÓavipayuttÈnaÑ na itthÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na
uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na uppajjatÊti, na
itthÊnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tassa itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. (Itthindriyam|lakaÑ)
216. Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na
uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na
uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na uppajjatÊti,
na purisÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ
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vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na
uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ somanassena purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ somanassena na
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na uppajjati
purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti,
na purisÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na
purisÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na
uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
na uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ upekkhÈya na
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjati
purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, na
purisÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na
purisÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati
saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ na uppajjati
tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ahetukÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
saddhindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti, na
purisÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na
purisÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na
uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ na
uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,

146

IndriyayamakapÈÄi

ÒÈÓavippayuttÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca na
uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na uppajjatÊti, na
purisÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ acittakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tassa purisindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
217. Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjati tassa
jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÒca na uppajjati
jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ pavatte
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjati
jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
saddhindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjati,
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sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ paÒÒindriyaÒca
na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)

218. Yassa somanassindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ pavatte upekkhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayutta-upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, somanassena
upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttasomanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na
uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjati.
Yassa somanassindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ na
uppajjatÊti, vinÈ somanassena sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassavippayuttasaddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ na
uppajjati tassa somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, pavatte
saddhÈvippayuttasomanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, tesaÑ
saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
saddhÈvippayuttasomanassavippayuttacittassa
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uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
saddhindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjati.
Yassa somanassindriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti,
vinÈ somanassena ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassavippayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttaÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ na
uppajjati tassa somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ
somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓavippayuttasomanassampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
ÒÈÓavippayuttasomanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjati.
Yassa somanassindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na uppajjatÊti,
vinÈ somanassena sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana manindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
219. Yassa upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ na
uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈvippayuttasaddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na
uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ na
uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈvippayutta-upekkhÈsampayuttacittassa
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uppÈdakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
saddhÈvippayutta-upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÒca na uppajjati
upekkhindriyaÒca na uppajjati.
Yassa upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti,
vinÈ upekkhÈya ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈvippayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, upekkhÈvippayuttaÒÈÓavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca na uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÒÈÓavippayuttÈnaÑ, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓavippayuttaupekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
ÒÈÓavippayutta-upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca na uppajjati
upekkhindriyaÒca na uppajjati.
Yassa upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na uppajjatÊti,
vinÈ upekkhÈya sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

220. Yassa saddhindriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa
saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ sahetukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓavippayuttasaddhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ saddhindriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
ÒÈÓavippayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca na uppajjati
saddhindriyaÒca na uppajjati.
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Yassa saddhindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na uppajjatÊti,
ahetukÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. (Saddhindriyam|lakaÑ)
221. Yassa paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÒÈÓavippayuttÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca na uppajjati
manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tassa
paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊka-okÈsa
222. Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha sotindriyaÑ na
uppajjatÊti ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana sotindriyaÑ na uppajjati tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana ghÈnindriyaÑ na uppajjati tattha cakkhundriyaÑ
na uppajjatÊti, r|pÈvacare tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati, asaÒÒasatte, ar|pe tattha ghÈnindriyaÒca na
uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjati tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, r|pÈvacare tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati,
asaÒÒasatte ar|pe tattha purisindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na
uppajjati.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
uppajjati. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjati tattha cakkhundriyaÑ
na uppajjatÊti, natthi.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjati tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
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Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, ar|pe tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjati, asaÒÒasatte tattha cakkhundriyaÒca na
uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ
na uppajjati tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjatÊti, ar|pe tattha cakkhundriyaÑ
na uppajjati no ca tattha manindriyaÑ na uppajjati, asaÒÒasatte tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjati tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

223. Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
uppajjati. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjatÊti, natthi.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tattha somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti, r|pÈvacare tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tattha
somanassindriyaÑ na uppajjati, asaÒÒasatte, ar|pe tattha ghÈnindriyaÒca na
uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjati. . Yattha vÈ pana
somanassindriyaÑ na uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tattha upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjati, asaÒÒasatte tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati
upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ na
uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tattha manindriyaÑ na uppajjati,
asaÒÒasatte tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. .
Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
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224. Yattha itthindriyaÑ na uppajjati tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjati tattha itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ -pa-.
225. Yattha purisindriyaÑ na uppajjati tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, uppajjati. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjati tattha
purisindriyaÑ na uppajjatÊti, natthi.
Yattha purisindriyaÑ na uppajjati tattha somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti, r|pÈvacare tattha purisindriyaÑ na uppajjati no ca tattha
somanassindriyaÑ na uppajjati, asaÒÒasatte, ar|pe tattha purisindriyaÒca na
uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjati. . Yattha vÈ pana
somanassindriyaÑ na uppajjati tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha purisindriyaÑ na uppajjati tattha upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha purisindriyaÑ na uppajjati no ca tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjati, asaÒÒasatte tattha purisindriyaÒca na uppajjati
upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ na
uppajjati tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha purisindriyaÑ na uppajjati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
tattha purisindriyaÑ na uppajjati no ca tattha manindriyaÑ na uppajjati,
asaÒÒasatte tattha purisindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. .
Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
226. Yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tattha somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti, natthi. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjati tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, uppajjati.
Yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjatÊti, natthi. .
Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
uppajjati. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
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227. Yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjati tattha
somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjati tattha somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Somanassindriyam|lakaÑ)

228. Yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjati tattha upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

229. Yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tattha paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na
uppajjati tattha saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (Saddhindriyam|lakaÑ)
230. Yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tattha manindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjati tattha
paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggalokÈsa
231. Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha sotindriyaÑ
na uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ sasotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha sotindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ asotakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati sotindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha sotindriyaÑ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti, asotakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, asotakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha sotindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ
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na uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti,
aghÈnakÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ a uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti, na itthÊnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti, na purisÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na
uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
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Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na
uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ somanassena
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ
somanassena acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. .
Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ upekkhÈya
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati
cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ na
uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa
vÈ pana yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ahetukÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha saddhindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. .
Yassa vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ na
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uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
ÒÈÓavippayuttÈnaÑ acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÒca na uppajjati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ na
uppajjatÊti, acakkhukÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
232. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjatÊti, na itthÊnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjatÊti, na purisÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjati no ca
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tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ vinÈ somanassena
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ
na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ somanassena
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ
somanassena aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa
vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ upekkhÈya aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ na
uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ahetukÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha saddhindriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.

158

IndriyayamakapÈÄi

Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. .
Yassa vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na
uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ na
uppajjatÊti, aghÈnakÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
233. Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjatÊti, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati no ca tÈsaÑ
tattha itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ na
itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati
itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na
uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
itthindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajati tassa tattha somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti, na itthÊnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na
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uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, vinÈ somanassena itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ somanassena na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha somanassindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, na itthÊnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
vinÈ upekkhÈya itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, vinÈ upekkhÈya na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ na
uppajjatÊti, na itthÊnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
ahetukÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha saddhindriyaÑ na
uppajjati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, ahetukÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
saddhindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjatÊti, na itthÊnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. . Yassa
vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ na
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uppajjati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ na
uppajjatÊti, na itthÊnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (Itthindriyam|lakaÑ)
234. Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
na uppajjatÊti, na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na
uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
purisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjatÊti, na purisÈnaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ vinÈ somanassena
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ
na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ somanassena
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ
somanassena na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca
na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, na purisÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa
vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
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tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ
na uppajjati, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, vinÈ upekkhÈya na purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca
na uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ na
uppajjatÊti, na purisÈnaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca na uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ
pana yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ahetukÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha saddhindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjatÊti, na purisÈnaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. .
Yassa vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ na
uppajjatÊti, na purisÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyÈ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
235. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjati
tassa tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ somanassena upapajjantÈnaÑ,
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pavatte somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati
tassa tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ,
pavatte upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈvippayuttÈcittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÒca na
uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjatÊti ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na
uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjati tassa
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, acittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha
manindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjati. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
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236. Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, somanassavippayutta-upekkhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na
uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ na uppajjatÊti,
somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassasampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttasimanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
na uppajjatÊti, vinÈ somanassena sahetukÈnaÑ upapajantÈnaÑ, pavatte
somanassavippayuttasaddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na
uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjati
saddhindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ na
uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, pavatte
saddhÈvippayuttasomanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
saddhÈvippayuttasomanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
na uppajjatÊti, vinÈ somanassena ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte somanassavippayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe
somanassavippayuttaÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. .
Yassa vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa tattha

164

IndriyayamakapÈÄi

somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ somanassena
upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓavippayuttasomanassasampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
ÒÈÓavippayuttasomanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
na uppajjatÊti, vinÈ somanassena sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na
uppajjati manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Somanassindriyam|lakaÑ)

237. Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte upekkhÈvippayuttasaddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na
uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati. .
Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ,
pavatte saddhÈvippayutta-upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, saddhÈvippayuttaupekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
saddhindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈvippayuttaÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe upekkhÈvippayuttaÒÈÓavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
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tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. . Yassa
vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓavippayutta-upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ÒÈÓavippayutta-upekkhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na uppajjati
upekkhindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ na
uppajjatÊti, vinÈ upekkhÈya sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati
manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na
uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

238. Yassa yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
na uppajjatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati
tassa tattha saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ sahetukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓavippayuttasaddhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
saddhindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
ÒÈÓavippayuttasaddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na uppajjati saddhindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ na
uppajjatÊti, ahetukÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca na uppajjati
manindriyaÒca na uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na
uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

239. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
na uppajjatÊti, ÒÈÓavippayuttÈnaÑ sacittakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ
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tattha manindriyaÑ na uppajjati, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
2. AtÊtavÈra
Anulomapuggala
240. Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa sotindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa itthindriyaÑ -pa- purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa somanassindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

241. Yassa ghÈnindriyaÑ -pa-. ItthindriyaÑ. PurisindriyaÑ.
JÊvitindriyaÑ, somanassindriyaÑ. UpekkhindriyaÑ. SaddhindriyaÑ.
PaÒÒindriyaÑ uppajjittha tassa manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa
vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tassa paÒÒindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Anuloma-okÈsa
242. Yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tattha sotindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana sotindriyaÑ uppajjittha tattha cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti,
r|pÈvacare tattha cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha, kÈmÈvacare tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca
uppajjittha. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ uppajjittha tattha cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacare tattha cakkhundriyaÑ uppajjattha no
ca tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha cakkhundriyaÒca
uppajjittha purisindriyaÒca uppajjattha. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ
uppajjittha tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tattha jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjittha tattha cakkhundriyaÑ
uppajitthÈti, asaÒÒasatte, ar|pe tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tattha
cakkhundriyaÑ uppajjittha, paÒcavokÈre tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjittha.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjittha tattha
cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjittha tattha cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ar|pe tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca tattha
cakkhundriyaÑ uppajjittha, paÒcavokÈre tattha upekkhindriyaÒca
uppajjattha cakkhundriyaÒca uppajjittha.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjittha tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ar|pe tattha
manindriyaÑ uppajjittha no ca tattha cakkhundriyaÑ uppajjittha,
paÒcavokÈre tattha manindriyaÒca uppajjittha cakkhundriyaÒca uppajjittha.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

168

IndriyayamakapÈÄi

243. Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ
uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tattha jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha jÊvitindriyaÒca
uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjittha.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha somanassindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacare tattha somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha somanassindriyaÒca uppajjittha
ghÈnindriyaÒca uppajjittha.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha no
ca tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha upekkhindriyaÒca
uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjittha.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tattha saddhindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana saddhindriyaÑ uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha saddhindriyaÑ uppajjittha no ca
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha saddhindriyaÒca
uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjittha.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tattha paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha manindriyaÑ
uppajjittha no ca tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha
manindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjittha. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
244. Yattha itthindriyaÑ uppajjittha tattha purisindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ uppajjittha tattha itthindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ -pa-.
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245. Yattha purisindriyaÑ uppajjittha tattha jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjittha tattha purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca
tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha jÊvitindriyaÒca
uppajjittha purisindriyaÒca uppajjittha.
Yattha purisindriyaÑ uppajjittha tattha somanassindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjittha tattha
purisindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacare tattha somanassindriyaÑ uppajjittha
no ca tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha
somanassindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca uppajjittha.
Yattha purisindriyaÑ uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. .
Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tattha purisindriyaÑ uppajjitthÈti,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha manindriyaÑ uppajjittha no ca tattha
purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacare tattha manindriyaÒca uppajjittha
purisindriyaÒca upajjittha. (Purisindriyam|lakaÑ)
246. Yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, asaÒÒasatte tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha
jÊvitindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjittha. . Yattha vÈ pana
somanassindriyaÑ uppajjittha yattha jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti,
asaÒÒasatte tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tattha manindriyaÑ
uppajjittha, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha
manindriyaÒca uppajjittha. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
247. Yattha somanassindriyaÑ uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjittha tattha
somanassindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yattha somanassindriyaÑ uppajjittha tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjittha tattha somanassindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Somanassindriyam|lakaÑ)

248. Yattha upekkhindriyaÑ uppajjittha tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

249. Yattha saddhindriyaÑ uppajjittha tattha paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ
uppajjittha tattha saddhindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Saddhindriyam|lakaÑ)
250. Yattha paÒÒindriyaÑ uppajjittha tattha manindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
AnulomapuggalokÈsa
251. Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha sotindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca uppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha
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cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjittha,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha cakkhundriyaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjittha,
tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjittha,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjittha cakkhundriyaÒca uppajjittha. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
252. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ
-pa- purisindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈtim r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha,
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajittha ghÈnindriyaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha,
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kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha uppekkhindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjittha
ghÈnindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca uppajjittha
ghÈnindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yatthaghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
uppajjitthatassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjittha. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
253. Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha itthindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ -pa-.
254. Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha purisindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha,
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha purisindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha

2. Pavatti

173

no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca uppajjittha.
(Purisindriyam|lakaÑ)

255. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha, catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjittha, catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha paÒÒindriyaÒca
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha paÒÒindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa tattha manindriyaÑ
uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha, catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjittha. . Yassa
vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
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256. Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ uppajjitthÈti,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjittha
somanassindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ uppajjitthÈti,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citta vattamÈne tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha
no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjittha
somanassindriyaÒca uppajjittha. (Somanassindriyam|lakaÑ)
257. Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
258. Yassa yattha saddhindriyaÑ uppajjittha tassa tattha paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

259. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ uppajjittha tassa tattha manindriyaÑ
uppajjitthÈti ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha paÒÒindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggala
260. Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa sotindriyaÑ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ na uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
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Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjitthÈti,
natthi. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ na
uppajjitthÈti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa somanassindriyaÑ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

261. Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa itthindriyaÑ -pa-.
PurisindriyaÑ. JÊvitindriyaÑ. SomanassindriyaÑ. UpekkhindriyaÑ.
SaddhindriyaÑ. PaÒÒindriyaÑ. ManindriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ na
uppajjitthÈti, natthi -pa-.
262. Yassa paÒÒindriyaÑ na uppajjittha tassa manindriyaÑ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjittha tassa
paÒÒindriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊka-okÈsa
263. Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tattha sotindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana sotindriyaÑ na uppajjittha tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, r|pÈvacare
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tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no ca tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjittha, asaÒÒasatte, ar|pe tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjittha
cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjittha tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, r|pÈvacare tattha
purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha,
asaÒÒasatte, ar|pe tattha purisindriyaÒca na uppajjittha cakkhundriyaÒca na
uppajjittha.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tattha somanassindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjittha
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ar|pe tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha no ca tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjittha, asaÒÒasatte tattha cakkhundriyaÒca na
uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjittha. . Yattha vÈ pana
upekkhindriyaÑ na uppajjittha tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, ar|pe tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjittha no ca tattha manindriyaÑ na uppajjittha,
asaÒÒasatte tattha cakkhundriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na
uppajjittha. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjittha tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
264. Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjitthÈti,
uppajjittha. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tattha somanassindriyaÑ na
uppajjitthÈti, r|pÈvacare tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no ca tattha
somanassindriyaÑ
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na uppajjittha, asaÒÒasatte, ar|pe tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjittha
somanassindriyaÒca na uppajjittha. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ na
uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no
ca tattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha, asaÒÒasatte tattha ghÈnindriyaÒca
na uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjittha. . Yattha vÈ pana
upekkhindriyaÑ na uppajjittha tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no ca tattha manindriyaÑ na uppajjittha,
asaÒÒasatte tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na
uppajjittha. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjittha tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
265. Yattha itthindriyaÑ na uppajjittha tattha purisindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjittha tattha
itthindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ -pa-.
266. Yattha purisindriyaÑ na uppajjÊttha tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tattha
purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
Yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tattha somanassindriyaÑ na
uppajjitthÈti, r|pÈvacare tattha purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tattha
somanassindriyaÑ na uppajjittha, asaÒÒasatte, ar|pe tattha purisindriyaÒca
na uppajjittha somanassindriyaÒca na uppajjittha. . Yattha vÈ pana
somanassindriyaÑ na uppajjittha tattha purisindriyaÑ na uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha purisindriyaÑ na uppajjittha no
ca tattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha, asaÒÒasatte tattha purisindriyaÒca
na uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjittha. . Yattha vÈ pana
upekkhindriyaÑ na uppajjittha tattha purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
tattha purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tattha manindriyaÑ na uppajjittha,
asaÒÒasatte tattha purisindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na
uppajjittha. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjittha tattha
purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
267. Yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tattha somanassindriyaÑ na
uppajjitthÈti, natthi. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjittha
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
Yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, natthi.
. Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjittha tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
268. Yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjittha tattha
somanassindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjittha tattha somanassindriyaÑ na uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
269. Yattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjittha tattha upekkhindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

270. Yattha saddhindriyaÑ na uppajjittha tattha paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na
uppajjittha tattha saddhindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

271. Yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjittha tattha manindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjittha tattha
paÒÒindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
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PaccanÊkapuggalokÈsa
272. Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
sotindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha
tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjittha cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ
-pa- purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
purisindriyaÑ na uppajjitthatassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti,
r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjittha cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjittha jÊvitindriyaÒca na uppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha no ca
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjittha upekkhindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha tassa
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
na uppajjittha manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
273. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ
-pa- purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca, na uppajjittha jÊvitindriyaÒca na uppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no
ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjittha
somanassindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjittha
upekkhindriyaÒa na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
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274. Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ -pa-.
275. Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
na uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ
na uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjittha jÊvitindriyaÒca
na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa
tattha purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca na uppajjittha somanassindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa
vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ
na uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjittha
upekkhindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
276. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjitthÈti,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte
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vattamÈne, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjittha no
ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjittha
jÊvitindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
-pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ
upapatticittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjittha
jÊvitindriyaÒca na uppajjittha. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
277. Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaÑ -pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ
na uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
278. Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
279. Yassa yattha saddhindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ na
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Saddhindriyam|lakaÑ)
280. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha manindriyaÑ
na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha
tassa tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)

2. Pavatti

183

3. AnÈgatavÈra
Anulomapuggala
281. Yassa cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa sotindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, ye
r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti, ye
r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca
uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ
uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti, ye
r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ
uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ
uppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ jÊvitindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjissati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye sacakkhukÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cakkhundriyaÑ
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uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana somanassindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
ye sacakkhukÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ
uppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjissati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ye ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati
cakkhundriyaÒca uppajjissati. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
282. Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti,
ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana itthindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti, yÈ
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjissati no ca tÈsaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana purisindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ
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uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
ye saghÈnakÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana somanassindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, ye
r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ somanassindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, ye
saghÈnakÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, ye
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca uppajjissati, ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ manindriyaÒca
uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
283. Yassa itthindriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti,
yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ
itthindriyaÑ uppajjissati no ca tÈsaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ itthindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana purisindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti, ye purisÈ
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eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
purisindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ purisindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti,
ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ purinibbÈyissanti tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjissati tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjissati no ca tÈsaÑ
somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ itthindriyaÒca uppajjissati
somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ
uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ somanassindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒa uppajjissati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, yÈ
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjissati no ca tÈsaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ itthindriyaÒca uppajjissati
upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati
tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca
uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati.
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Yassa itthindriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati
itthindriyaÒca uppajjissati. (Itthindriyam|lakaÑ)
284. Yassa purisindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti,
yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjissati tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dessetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjissati
somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ
uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ somanassindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, ye
purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjissati
upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati
tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ
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upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ manindriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. (Purisindriyam|lakaÑ)
285. Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tassa
jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
yassa cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati
tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
286. Yassa somanassindriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca
uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
uppajjissati tassa
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somanassindriyaÑ uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ upekkhindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati.
Yassa somanassindriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti, yassa
cittassa anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ
manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati.
(Somanassindriyam|lakaÑ)

287. Yassa upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, yassa cittassa
anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ
manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

288. Yassa saddhindriyaÑ uppajjissati tassa paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
uppajjissati tassa saddhindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

289. Yassa paÒÒindriyaÑ uppajjissati tassa manindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tassa paÒÒindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
Anuloma-okÈsa
290. Yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tattha sotindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana sotindriyaÑ uppajjissati tattha
cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
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Yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti,
r|pÈvacare tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati no ca tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissati, kÈmÈvacare tattha cakkhundriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca
uppajjissati. . Yattha vÈ pana ghÈnindriyaÑ uppajjissati tattha
cakkhundriyaÑ uppajissatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacare tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati
no ca tattha purisindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacare tattha cakkhundriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ
uppajjissati tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tattha cakkhundriyaÑ
uppajjissatÊti, asaÒÒasatte, ar|pe tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tattha
cakkhundriyaÑ uppajjissati, paÒcavokÈre tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati
cakkhundriyaÒca uppajjissati.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tattha
cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tattha cakkhundriyaÑ
uppajjissatÊti, ar|pe tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tattha
cakkhundriyaÑ uppajjissati, paÒcavokÈre tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjissati.
Yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ar|pe tattha
manindriyaÑ uppajjissati no ca tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati,
paÒcavokÈre tattha manindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjissati.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

291. Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ
uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
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Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacare tattha jÊvitindriyaÒca
uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacare tattha somanassindriyaÑ uppajjissati
no ca tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacare tattha
somanassindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no
ca tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacare tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
Yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissati, kÈmÈvacare tattha manindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca
uppajjissati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
292. Yattha itthindriyaÑ uppajjissati tattha purisindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ uppajjissati tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ -pa-.
293. Yattha purisindriyaÑ uppajjissati tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca
tattha purisindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacare tattha jÊvitindriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati.
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Yattha purisindriyaÑ uppajjissati tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tattha
purisindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacare tattha somanassindriyaÑ
uppajjissati no ca tattha purisindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacare tattha
somanassindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati.
Yattha purisindriyaÑ uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no
ca tattha purisindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacare tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati.
Yattha purisindriyaÑ uppajjissati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tattha purisindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tattha purisindriyaÑ
uppajjissati, kÈmÈvacare tattha manindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca
uppajjissati. (Purisindriyam|lakaÑ)
294. Yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, asaÒÒasatte tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati, catuvokÈre, paÒcavokÈre tattha
jÊvitindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yattha vÈ
pana somanassindriyaÑ uppajjissati tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti,
asaÒÒasatte tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tattha manindriyaÑ
uppajjissati, catuvokÈre paÒcavokÈre tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati
manindriyaÒca uppajjissati. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
295. Yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
. Yattha
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vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tattha somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
296. Yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

297. Yattha saddhindriyaÑ uppajjissati tattha paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ
uppajjissati tattha saddhindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

298. Yattha paÒÒindriyaÑ uppajjissati tattha manindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
AnulomapuggalokÈsa
299. Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa tattha sotindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ uppajjissati tassa
tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
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Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca
uppajjissati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye sacakkhukÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye sacakkhukÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjissati, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjissatÊti,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ
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uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjissati, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjissati.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

300. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati no ca tÈsaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissati, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati
ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye saghÈnakÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yatttha
somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti,
r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
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Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye saghÈnakÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjissati upekkhindriyaÒa uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvarÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjissati.
(GhÈnindriyam|lakaÑ)

301. Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati no ca tÈsaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjissatÊti, ye
purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjissati
itthindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
tattha itthindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, ye ca
purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati,
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itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati
itthindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati no ca
tÈsaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjissati
itthindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati no ca
tÈsaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjissatÊti,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjissati. (Itthindriyam|lakaÑ)
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302. Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
tattha purisindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati
purisindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjissati
purisindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati
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tassa tattha purisindriyaÑ uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ,
yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjissati. (Purisindriyam|lakaÑ)
303. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca
uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati,
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati
manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)

304. Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
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uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati.
Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjissati.
(Somanassindriyam|lakaÑ)

305. Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjissati
upekkhindriyaÒca uppajjissati. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
306. Yassa yattha saddhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

307. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ uppajjissati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati
tassa tattha paÒÒindriyaÑ uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggala
308. Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa sotindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
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Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjissati
cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjissati
cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjissati
cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca
na uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjissati
tassa cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ye sacakkhukÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na
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uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ somanassindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca
na uppajjissati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na uppajjissati
upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na
uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ye sacakkhukÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upekkhindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati
cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye ar|paÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca
na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

309. Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ na uppajjissati tassa
ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÒca na
uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjissati tassa
ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tÈsaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÒca na
uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
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ghÈnindriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnindriyaÒca na uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye saghÈnakÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
somanassindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca somanassena r|pÈvacaraÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjissati
upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na
uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye saghÈnakÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca
tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
somanassena r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upekkhindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ
tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
310. Yassa itthindriyaÑ na uppajjissati tassa purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti
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tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na
uppajjissati. Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ
na uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tÈsaÑ
itthindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÒca na
uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ
eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjissati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ
eteneva bhÈvena katici bheve dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
somanassindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÒca na
uppajjissati somanindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ na uppajjissatÊti, yÈ
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tÈsaÑ
itthindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjissati.
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Yassa itthindriyaÑ na uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti,
ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
upekkhindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca
tÈsaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca purisÈ
eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na
uppajjissati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati no
ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
itthindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. (Itthindriyam|lakaÑ)
311. Yassa purisindriyaÑ na uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti,
yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca
na uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa
purisindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjissati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo
eteneva
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bhÈvena katici bhave dessetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÒca na
uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa purisindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye
purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ somanassindriyaÒca
na uppajjissati purisindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti,
yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
upekkhindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca
tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo
eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na
uppajjissati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati
no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na
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uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa
purisindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
312. Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjissati
tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ somanassindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na uppajjissati
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa
jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ upekkhindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.

(JÊvitindriyam|lakaÑ)

313. Yassa somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
upekkhindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
somanassindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca na uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ somanassindriyaÑ na
uppajjissati
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no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
314. Yassa upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ upekkhindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimacittasama~gÊnaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca
na uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa
upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
315. Yassa saddhindriyaÑ na uppajjissati tassa paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na
uppajjissati tassa saddhindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

316. Yassa paÒÒindriyaÑ na uppajjissati tassa manindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa
paÒÒindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊka-okÈsa
317. Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tattha sotindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana sotindriyaÑ na uppajjissati tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacare tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissati no ca tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasatte, ar|pe
tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjissati tattha cakkhundriyaÑ
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na uppajjissatÊti, r|pÈvacare tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasatte, ar|pe tattha purisindriyaÒca na
uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, uppajjissati. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, natthi.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjissati
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ar|pe tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati no ca tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasatte tattha cakkhundriyaÒca na
uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yattha vÈ pana
upekkhindriyaÑ na uppajjissati tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ar|pe tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjissati no ca tattha manindriyaÑ na uppajjissati,
asaÒÒasatte tattha cakkhundriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na
uppajjissati. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
318. Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, uppajjissati. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, natthi.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacare tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasatte, ar|pe tattha ghÈnindriyaÒca
na uppajjissati
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somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ na
uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati
no ca tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasatte tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yattha vÈ
pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, asaÒÒasatte tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca
na uppajjissati. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
319. Yattha itthindriyaÑ na uppajjissati tattha purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjissati tattha
itthindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ -pa-.
320. Yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, uppajjissati. . Yattha vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati
tattha purisindriyaÑ na uppajjissatÊti, natthi.
Yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacare tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasatte, ar|pe tattha purisindriyaÒca
na uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yattha vÈ pana
somanassindriyaÑ na uppajjissati tattha purisindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ.
Yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare tattha purisindriyaÑ na uppajjissati
no ca tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasatte tattha
purisindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yattha
vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tattha purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
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Yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, asaÒÒasatte tattha purisindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca
na uppajjissati. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tattha
purisindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
321. Yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, natthi. . Yattha vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjissati
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti, uppajjissati.
Yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, natthi.
. Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, uppajjissati. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
322. Yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ
-pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
323. Yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjissati tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
324. Yattha saddhindriyaÑ na uppajjissati tattha paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na
uppajjissati tattha saddhindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

325. Yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjissati tattha manindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yattha vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tattha
paÒÒindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggalokÈsa
326. Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
sotindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
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Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
na uppajjissati, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na
uppajjissati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ na uppajjissati
tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ
eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjissati, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, yÈ
ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjissati, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjissati
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye sacakkhukÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
tattha somanassindriyaÑ na
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uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na
uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissatÊti,
ye sacakkhukÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
327. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ na uppajjissati
tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici
bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjissati no
ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na uppajjissati
tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici
bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjissati
no ca tÈsaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
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pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjissati
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissati, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjissati somanassindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye saghÈnakÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjissati
ghÈnindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ye saghÈnakÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha manindriyaÑ na uppajjissati,
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pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na
uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti,
ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
328. Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjissati
purisindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjissatÊti, yÈ itthiyo etenevana
bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ tattha purisindriyaÑ
na uppajjissati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjissati
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissati, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ,
ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjissati
somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjissatÊti,
yÈ itthiyo
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eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tÈsaÑ
tattha itthindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÑ na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
itthindriyaÑ na uppajjissatÊti, yÈ itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva
hÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Itthindriyam|lakaÑ)
329. Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
purisindriyaÑ
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na uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjissati
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ ar|pÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
purisindriyaÒca na uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati
no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na
uppajjissati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, yÈ
ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjissati
upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjissatÊti, ye purisÈ eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, yÈ ca
itthiyo eteneva bhÈvena
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katici bhave dassetvÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
tattha upekkhindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
330. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti,
yassa cittassa anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa cittassa
anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
na uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na
uppajjissati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati no
ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)
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331. Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjissati.
Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa
cittassa anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ
tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
332. Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, yassa
cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimacittasama~gÊnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjissati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
333. Yassa yattha saddhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. (Saddhindriyam|lakaÑ)
334. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
na uppajjissati tassa tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ.
(PaÒÒindriyam|lakaÑ)
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335. Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa sotindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
sotindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ -pa- purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjittha cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ -paupekkhindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjittha cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ
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uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÒca uppajittha
cakkhundriÒca uppajjati. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
336. Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ
uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ uppajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ -paupekkhindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
manindiryaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
337. Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjittha tassa itthindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ purisindriyaÒca uppajjittha itthindriÒca uppajjati.
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Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ
tÈsaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjittha itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ -paupekkhindriyaÑ -pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tassa
itthindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ uppajjantÈnaÑ
tesaÑ manindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ manindriyaÒca uppajjittha itthindriyaÒca uppajjati.
(Itthindriyam|lakaÑ)

338. Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa purisindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ -paupekkhindriyaÑ -pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tassa
purisindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÒca uppajjittha
purisindriyaÒca uppajjati. (Purisindriyam|lakaÑ)
339. Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ vacantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati, sabbesaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÒca
uppajjittha jÊvitindriyaÒca uppajjati.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ -pa- saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ.
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uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjittha jÊvitindriyaÒca uppajjati.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)

340. Yassa somanassindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjittha tassa
somanassindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÒca
uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjati.
Yassa somanassindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjittha tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cittassa bha~gakkhaÓe, somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjittha no
ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca
uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjati. (Somanassindriyam|lakaÑ)
341. Yassa upekkhindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana saddhindriyaÑ uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, upekkhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
saddhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati,
upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca
uppajjati.
Yassa upekkhindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tassa
upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjittha no ca
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tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈ sampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjittha
upekkhindriyaÒca uppajjati. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
342. Yassa saddhindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana paÒÒindriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, saddhÈvippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
paÒÒindriyaÒca uppajjittha saddhindriyaÒca uppajjati.
Yassa saddhindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
. Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjitthÈ tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjittha no
ca tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjittha
saddhindriyaÒca uppajjati. (Saddhindriyam|lakaÑ)
343. Yassa paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjittha tassa paÒÒindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ÒÈÓavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ
uppajjitta no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
manindriyaÒca uppajjittha paÒÒindriyaÒca uppajjati. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
Anuloma-okÈsa
344. Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha sotindriyaÑ uppajjitthÈti
-pa-.
AnulomapuggalokÈsa
345. Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha sotindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha sotindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjati
sotindriyaÒca uppajjittha. .
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Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotindriyaÒca uppajjittha cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha, sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒa uppajjati
ghÈnindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha,
sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati, sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca uppajjittha cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjati
jÊvitindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha cakkhundriyaÒca uppajjati.
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Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjati
upekkhindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjati
saddhindriyaÑ uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca uppajjittha
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati manindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÑ uppajjittha
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no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjittha cakkhundriyaÒca
uppajjati. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
346. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ
uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjittha
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ uppajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ
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uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca
uppajjati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
347. Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
purisindriyaÒca uppajjittha itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati,
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha
itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati,
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjittha
itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. .
Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha manindriyaÒca uppajjittha itthindriyaÒca
uppajjati. (Itthindriyam|lakaÑ)
348. Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha
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no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha, somanassindriyaÑ uppajjittha
tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na
purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati,
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjittha
purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjittha
tasa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ
uppajjati, purisÈnaÑ uppajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca
uppajjittha purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ uppajajtÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha no
ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha manindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca uppajjati.
(Purisindriyam|lakaÑ)

349. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca
uppajjati somanassindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjati, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
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upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjittha jÊvitindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati
upekkhindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ
uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati, catuvokÈraÑ,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca uppajjittha jÊvitindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca
uppajjati manindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati, catuvokÈraÑ,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjittha jÊvitindriyaÒca uppajjati. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
350. Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaÑ -pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa
tattha somanassindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena
upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha manindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjati.
(Somanassindriyam|lakaÑ)
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351. Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha upekkhindriyaÒca uppajjati saddhindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha saddhindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, upekkhÈ vippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÒca
uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha,
itaresaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha manindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjati.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

352. Yassa yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, tesaÑ tattha saddhindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ sahetukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha saddhindriyaÒca uppajjati paÒÒindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha paÒÒindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ
uppajjati, sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca uppajjittha saddhindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha
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manindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÒca
uppajjati manindriyaÒca uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
manindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati,
sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjittha saddhindriyaÒca
uppajjati. (Saddhindriyam|lakaÑ)
353. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓasampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca uppÈjjati manindriyaÒca
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjittha
no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjittha paÒÒindriyaÒca uppajjati. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggala
354. Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa sotindriyaÑ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ na uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti,
uppajjittha. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa itthindriyaÑ -pa- purisindriyaÑ
na uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjittha
tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjitthÈti,
uppajjittha. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, natthi.
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Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ -paupekkhindriyaÑ na uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana
upekkhindriyaÑ na uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, natthi.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ
pana manindriyaÑ na uppajjittha tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, natthi
-pa-.
355. Yassa paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na
uppajjitthÈti, uppajjittha. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjittha tassa
paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti, natthi.
PaccanÊka-okÈsa
356. Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha sotindriyaÑ na
uppajjitthÈti -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
357. Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha sotindriyaÑ
na uppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukanaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
sotindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati sotindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati,
suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
sotindriyaÒca na uppajjittha cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati,
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r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjittha cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ -papurisindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati,
purisindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, r|pÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati, r|pÈvacarÈ cavantanaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjittha cakkhundriyaÒca na
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjitthÈti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na
uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ
na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, suddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÒca na uppajjittha cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanasindriyaÑ
na uppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati
sotindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, suddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjittha
cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ,
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ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati
upekkhindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, suddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjittha
cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti,
suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha no ca
tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈse parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjittha cakkhundriyaÒca
na uppajjati. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
358. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ
-pa- purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjittha r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjitthÈti, sabesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriya na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati
jÊvitindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ,
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r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasatÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
-pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
359. Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ
tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjittha. .
Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somassindriyaÑ na
uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana
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yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
itthindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (Itthindriyam|lakaÑ)
360. Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
na uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
purisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjitthÈti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti,
ÈmantÈ.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
-pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
purisindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ. (Purisindriyam|lakaÑ)
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361. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjitthÈti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ
upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na
uppajjittha jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ -pasaddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti,
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjittha
jÊvitindriyaÒca na uppajjati. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
362. Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaÑ -pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ
na uppajjitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na
uppajjati manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, ÈmantÈ.
(Somanassindriyam|lakaÑ)

363. Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaÑ na uppajjitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttacittassa
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uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati
saddhindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha saddhindriyaÑ na
uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti, suddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca na uppajjittha
upekkhindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ
upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈsÈnaÑ
upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
na uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjati. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
364. Yassa yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ na uppajjitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ
upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca
na uppajjati manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana yattha
manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ na uppajjatÊti,
suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha no ca
tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjittha
saddhindriyaÒca na uppajjati. (Saddhindriyam|lakaÑ)
365. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
na uppajjitthÈti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ÒÈÓavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjittha,
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suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjittha. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti,
suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjittha no ca
tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati, suddhÈvÈsÈnaÑ upapatticittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjittha
paÒÒindriyaÒca na uppajjati. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
366. Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa sotindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ sotindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati sotindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana sotindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati
ghÈnindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ uppajjissati
tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena
katici bhave
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dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana itthindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti.
(SadisaÑ.)
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati jÊvitindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjissati
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ
uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjati
upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
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upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca
uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÒca uppajjati manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

367. Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati
itthindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ uppajjissati tassa
ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca uppajjissati
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ
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uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjissati
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati jÊvitindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ
uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati
upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati
tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
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uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
(GhÈnindriyam|lakaÑ)

368. Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈca itthiyo r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ purisindriyaÑ uppajjissati, itarÈsaÑ
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ purisindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjati
no ca tÈsaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itarÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ
tÈsaÑ itthindriyaÒca uppajjati jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo upekkhÈya
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ
uppajjati no ca tÈsaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati, itarÈsaÑ itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tassa
itthindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati,
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ somanassindriyaÒca uppajjissati
itthindriyaÒca uppajjati.
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Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ
uppajjati no ca tÈsaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itarÈsaÑ itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ
tÈsaÑ upekkhindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ manindriyaÑ
uppajjissati, itarÈsaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ itthindriyaÒca uppajjati
manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tassa
itthindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ uppajjantÈnaÑ
tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ manindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjati.
(Itthindriyam|lakaÑ)

369. Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjati jÊvitindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ upekkhÈya
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tassa
purisindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ vacantÈnaÑ,
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na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa
purisindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca
uppajjati manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavanÈnaÑ, na
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÒca
uppajjissati purisindriyaÒca uppajjati. (Purisindriyam|lakaÑ)
370. Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
somanassindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÒca uppajjissati
jÊvitindriyaÒca uppajjati.
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Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ uppajjati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÒca uppajjissati
jÊvitindriyaÒca uppajjati.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÒca
uppajjati manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte
cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjati, sabbesaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati jÊvitindriyaÒca uppajjati.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)

371. Yassa somanassindriyaÑ uppajjati tassa upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, somanassasampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa
cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÒca
uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
uppajjissati tassa somanassindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena uppajjantÈnaÑ,
pavatte somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjati.
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Yassa somanassindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti,
somanassasampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassasampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tassa
somanassindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca
uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjati. (Somanassindriyam|lakaÑ)
372. Yassa upekkhindriyaÑ uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti,
upekkhÈsampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
upekkhindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ
cittassa bha~gakkhaÓe, upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte
upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati
upekkhindriyaÒca uppajjati. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
373. Yassa saddhindriyaÑ uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ uppajjatÊti,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ saddhindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
saddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati
saddhindriyaÒca uppajjati. (Saddhindriyam|lakaÑ)
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374. Yassa paÒÒindriyaÑ uppajjati tassa manindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte ÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ paÒÒindriyaÒca
uppajjati manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ
uppajjissati tassa paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ paÒÒindriyaÑ
uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte
ÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca uppajjissati
paÒÒindriyaÒca uppajjati. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
Anuloma-okÈsa
375. Yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tattha sotindriyaÑ uppajjissatÊti
-pa-.
AnulomapuggalokÈsa
376. Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha sotindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha sotindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati sotindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
sotindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati,
sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotindriyaÒca uppajjissati
cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjati
ghÈnindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ
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tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati, sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjati, sacakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca
uppajjati jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
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uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
sacakkhukÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjatÊti,
paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
sacakkhukÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ upajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ
uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
cakkhundriyaÑ uppajjatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjati, sacakkhukÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjissati cakkhundriyaÒca
uppajjati. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
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377. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÒca uppajjati itthindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjissati
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, yÈ ca
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ
upapajjantÊnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÒca uppajjati purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjissati
ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjati jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
saghÈnakÈ
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upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca
uppajjati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhivikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
saghÈnakÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati, saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ saghÈnakÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjati,
saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjissati
ghÈnindriyaÒca uppajjati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
378. Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo
eteneva
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bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
tattha itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati,
itarÈsaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjati
purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na
itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itarÈsaÑ
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjati jÊvitindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
itthindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati,
itarÈsaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na
itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati,
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjissati
itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
tattha itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati,
itarÈsaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjati
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upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na
itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ
uppajjati, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati itthindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati no ca tÈsaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati, itarÈsaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
tattha itthindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjati, itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjati. (Itthindriyam|lakaÑ)
379. Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjati
jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati
tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na
purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ
uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati
purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjati
somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
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na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati,
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjissati
purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha upekkhindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ uppajjatÊti,
kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjati, purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha manindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjati.
(Purisindriyam|lakaÑ)

380. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa uppÈdakkhaÓe,
asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati no ca
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈraÑ,
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÒca uppajjati somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha
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somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjati, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjissati jÊvitindriyaÒca
uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑÒca uppajjati upekkhindriyaÑÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjati, catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjissati
jÊvitindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjatÊti,
catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjati,
catuvokÈraÑ, paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ pavatte cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjissati jÊvitindriyaÒca uppajjati.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)

381. Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, somanassasampayuttapacchimacittassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha
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upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjati upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha somanissindriyaÑ
uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, somanassavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte
somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjati.
Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- saÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti,
somanassasampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ somanassena upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassasampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjati, somanassena
upapajjantÈnaÑ, pavatte somanassasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha manindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjati.
(Somanassindriyam|lakaÑ)

382. Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti,
upekkhÈsampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ upekkhÈya upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjati, upekkhÈya
upapajjantÈnaÑ, pavatte upekkhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha manindriyaÒca uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjati.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)
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383. Yassa yattha saddhindriyaÑ uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha saddhindriyaÑ uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte saddhÈsampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
saddhÈvippayucittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ uppajjati, sahetukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ,
pavatte saddhÈsampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjissati saddhindriyaÒca uppajjati. (Saddhindriyam|lakaÑ)
384. Yassa yatthapaÒÒindriyaÑ uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓet tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
ÒÈÓasampayuttÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓasampayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca uppajjati manindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
paÒÒindriyaÑ uppajjatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
ÒÈÓavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ uppajjati, ÒÈÓasampayuttÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, pavatte ÒÈÓasampayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjissati paÒÒindriyaÒca uppajjati. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊkapuggala
385. Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa sotindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ sotindriyaÑ na uppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na
uppajjati sotindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ na
uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ sotindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhivikÈnaÑ,
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ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
sotindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ cakkhundriyaÒca na uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa itthindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ
eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantanaÑ
tesaÑ cakkhundriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana itthindriyaÑ na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ
eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
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purisindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na uppajjati
purisindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantanaÑ tesaÑ
purisindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca na
uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈna, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈpana somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
sacakkhukÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ cakkhundriyaÑ na
uppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
upekkhÈya upapajjitvÈ
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parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti,pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
sacakkhukÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca
na uppajjati.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
cakkhundriyaÑ na uppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ manindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca
na uppajjati. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
386. Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, rupÈcavare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjati
itthindriyaÒca
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na uppajjissati. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ na uppajjissati tassa
ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjissati
no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
itthindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa purisindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo
eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana purisindriyaÑ na uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvare pacchimabhavikÈnaÑ,
ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na
uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana
jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ,
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r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca na
uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa
ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈcaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjatÊti. . Yassa vÈ
pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
upakkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca
na uppajjati.
Yassa ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
manindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca na uppajjati
manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati
tassa

2. Pavatti

265

ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchamabhavikÈnaÑ tesaÑ manindriyaÒca na uppajjissati
ghÈnindriyaÒca na uppajjati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
387. Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati
purisindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ na
uppajjissati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ purisindriyaÑ na uppajjissati
no ca tÈsaÑ itthindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ,
ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
itthindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana
jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati no ca tÈsaÑ itthindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
itthindriyaÑ na uppajjati
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no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ
r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati
somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na
uppajjissati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ
upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tÈsaÑ
itthindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
itthindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ upekkhindriyaÑ
na uppajjissati no ca tÈsaÑ itthindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa itthindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ
na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa itthindriyaÑ
na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ
manindriyaÑ na uppajjissati no ca tÈsaÑ itthindriyaÑ na uppajjati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ
tesaÑ manindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjati.
(Itthindriyam|lakaÑ)
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388. Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa
purisindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ jÊvitindriyaÒca na uppajjissati
purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa
purisindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjissati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa
purisindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye
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ca somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ
upekkhindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa purisindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, na
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
manindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÒca na uppajjati
manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati
tassa purisindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
purisindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ manindriyaÒca na uppajjissati
purisindriyaÒca na uppajjati. (Purisindriyam|lakaÑ)
389. Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
jÊvitindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ jÊvitindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ na
uppajjati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ somanassindriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittassa
bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tassa cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÒca na uppajjati
upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na
uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
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pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ na uppajjati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca na
uppajjati.
Yassa jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ na
uppajjissati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ jÊvitindriyaÒca na
uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na
uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ jÊvitindriyaÑ
na uppajjati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ manindriyaÒca na
uppajjissati jÊvitindriyaÒca na uppajjati. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
390. Yassa somanassindriyaÑ na uppajjati tassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, somanassavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjissati,
somanassasampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈsampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ somanassindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa
somanassindriyaÑ na uppajjatÊti, somanassasampayuttapacchimacittassa
uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tassa cittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati,
somanassasampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈsampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ upekkhindriyaÒca na uppajjissati somanassindriyaÒca
na uppajjati.
Yassa somanassindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriya na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, somanassavippayutta
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cittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati,
somanassasampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe
upekkhÈsampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca na
uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na
uppajjissati tassa somanassindriyaÑ na uppajjatÊti,
somanassasampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ somanassindriyaÑ na uppajjati,
somanassasampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈsampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ manindriyaÒca na
uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjati. (Somanassindriyam|lakaÑ)
391. Yassa upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe,
nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati
no ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati,
upekkhÈsampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
somanassasampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca na
uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na
uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ na uppajjatÊti,
upekkhÈsampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ na uppajjati,
upekkhÈsampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
somanassasampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ manindriyaÒca na
uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjati. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
392. Yassa saddhindriyaÑ na uppajjati tassa paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe, nirodhasamÈpannÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ saddhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ manindriyaÑ
na uppajjissati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ saddhindriyaÒca na
uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ na
uppajjissati tassa saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
saddhindriyaÑ na uppajjati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
manindriyaÒca na uppajjissati saddhindriyaÒca na uppajjati.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

393. Yassa paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa manindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ÒÈÓavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe,
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nirodhasamÈpannÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe
tesaÑ paÒÒindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ manindriyaÑ na uppajjissati no ca
tesaÑ paÒÒindriyaÑ na uppajjati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ
manindriyaÒca na uppajjissati paÒÒindriyaÒca na uppajjati.
(PaÒÒindriyam|lakaÑ)

PaccanÊka-okÈsa
394. Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tattha sotindriyaÑ na
uppajjissatÊti -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
395. Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha sotindriyaÑ
na uppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
sotindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati sotindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha sotindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha sotindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na
uppajjati ghÈnindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na
uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
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Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici
bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjati itthindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha itthindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundiryaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvarÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, ye ca
purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈcare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ
cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena
katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ cavantÊnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjati purisindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha purisindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ,
r|pÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati, kÈmÈcavare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈ cavantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, yÈ ca
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ
cavantÊnaÑ tesaÑ tattha purindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha
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cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na
uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, ye ca
sacakkhukÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na
uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ,
ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca
sacakkhukÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati
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no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati, paÒcavokÈre
parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ye ca
sacakkhukÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ, acakkhukÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ paÒcavokÈraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjati, paÒcavokÈre parinibbantÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na
uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjati. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
396. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
itthindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na
uppajjati itthindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ
na uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ
tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tathta ghÈnindriyaÑ na
uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ,
ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na
uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
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upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ cavantÊnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati
purisindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ cavantÊnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, sabbesaÑ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati no
ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca
na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjissati.
. Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ upekkhÈya
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upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tatthasomanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjissati
ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvavarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ye ca somanassena upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na
uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ye ca somanassena upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na
uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
aghÈnakÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ saghÈnakÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na
uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjati. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
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397. Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ cavantÊnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjati
purisindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave
dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha purisindriyaÑ
na uppajjissati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ cavantÊnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
upajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÒca na uppajjati jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjissati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca na uppajjissati
itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ, yÈ ca itthiyo upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ
cavantÊnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ
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na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissati no ca tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ, yÈ ca itthiyo upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ
cavantÊnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca
na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ
na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, yÈ ca itthiyo somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tÈsaÑ cavantÊnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca
na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa
tattha itthindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ
upapajjantÊnaÑ, yÈ ca itthiyo somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tÈsaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca
tÈsaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacare ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, yÈ ca itthiyo
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tÈsaÑ cavantÊnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
na itthÊnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na
uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na upajatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ itthÊnaÑ upapajjantÊnaÑ tÈsaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
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pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na
uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjati. (Itthindriyam|lakaÑ)
398. Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha jÊvitindriyaÑ
na uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ
purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati no ca
tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca
na uppajjissati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati no
ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ,
ar|pÈnaÑ, ye ca purisÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cavantÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa
tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ
upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha purisindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ, ye ca purisÈ upekkhÈya
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ, na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ
upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ,
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r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ye ca purisÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ, ye ca purisÈ
somanassena uppapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ upapajantÈnaÑ tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na
uppajjati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ye ca purisÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, kÈmÈvacarÈ cavantÈnaÑ,
na purisÈnaÑ kÈmÈvacaraÑ upapajjantÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati, kÈmÈvacare parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ purisÈnaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjati, kÈmÈvacare
parinibbantÈnaÑ, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca
na uppajjati. (Purisindriyam|lakaÑ)
399. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ,
pavatte cittassa bha~gakkhaÓe, tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati no ca
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittassa
bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ
uppajjissati tassa cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÒca na uppajjati somanassindriyaÒca na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ
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tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjissati
jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ cavantÈnaÑ, pavatte cittassa
bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe, yassa
cittassa anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa
cittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca
na uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na
uppajjissati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, catuvokÈrÈ, paÒcavokÈrÈ
cavantÈnaÑ, pavatte cittassa bha~gakkhaÓe tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca na
uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjatÊti,
pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, asaÒÒasattaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjati,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈ cavantÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÒca na uppajjissati jÊvitindriyaÒca na uppajjati.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)

400. Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
somanassavippayuttacittassa
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uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ
tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati,
somanassasampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈsampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na
uppajjati upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ na uppajjatÊti,
somanassasampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe, yassa cittassa
anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha somanassindriyaÑ na uppajjati,
somanassasampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈsampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tassa cittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na
uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjati.
Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjati tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa
bha~gakkhaÓe, somanassavippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, somanassasampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈsampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ na
uppajjatÊti, somanassasampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ
tattha manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjati, somanassasampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
upekkhÈsampayuttapacchimacittasama~ginaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÒca na uppajjissati somanassindriyaÒca na uppajjati.
(Somanassindriyam|lakaÑ)

401. Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti,
sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, upekkhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ
na uppajjissati, upekkhÈsampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
somanassasampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
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tattha upekkhindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjatÊti, upekkhÈsampayuttapacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjati, upekkhÈsampayuttapacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
somanassasampayuttapacchimacittasama~gÊnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha manindriyaÒca na uppajjissati upekkhindriyaÒca na uppajjati.
(Upekkhindriyam|lakaÑ)

402. Yassa yattha saddhindriyaÑ na uppajjati tassa tattha paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe,
saddhÈvippayuttacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na
uppajjati no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittassa
bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca na uppajjati
manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ na uppajjati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati saddhindriyaÒca
na uppajjati. (Saddhindriyam|lakaÑ)
403. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati tassa tattha manindriyaÑ
na uppajjissatÊti, sabbesaÑ cittassa bha~gakkhaÓe, ÒÈÓavippayuttacittassa
uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati, pacchimacittassa bha~gakkhaÓe,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na uppajjati manindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
paÒÒindriyaÑ na uppajjatÊti, pacchimacittassa uppÈdakkhaÓe tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjati,
pacchimacittassa bha~gakkhaÓe, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
na uppajjissati paÒÒindriyaÒca na uppajjati. (PaÒÒindriyam|lakaÑ)
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anulomapuggala
404. Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa sotindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca ar|paÑ upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cakkhundriyaÑ
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uppajjittha no ca tesaÑ sotindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÒca uppajjittha sotindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
sotindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha
ghÈnindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana ghÈnindriyaÑ uppajjissati
tassa cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ itthindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha itthindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha no ca tesaÑ
purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha
purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjissati
tassa cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha
jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha
jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.

2. Pavatti

285

Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ cakkhundriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana manindriyaÑ uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

405. Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa itthindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ itthindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjittha itthindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana itthindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjittha
jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
ghÈnindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ
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tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa
vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ ghÈnindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ ghÈnindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
ghÈnindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(GhÈnindriyam|lakaÑ)

406. Yassa itthindriyaÑ uppajjittha tassa purisindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca r|pÈvacaraÑ, ar|pÈvacaraÑ upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ itthindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ itthindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana purisindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa itthindriyaÑ uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ itthindriyaÒca uppajjittha
jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
itthindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa itthindriyaÑ uppajjittha tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
itthindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ itthindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tasa itthindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa itthindriyaÑ uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ ye ca somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ
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itthindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ itthindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa itthindriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ itthindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
itthindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa itthindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Itthindriyam|lakaÑ)

407. Yassa purisindriyaÑ uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjittha
jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa
purisindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa purisindriyaÑ uppajjittha tassa somanassindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ
purisindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjissati.
. Yassa vÈ pana somanassindriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa purisindriyaÑ uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimabhavikÈnaÑ ye ca somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti
tesaÑ purisindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ purisindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa purisindriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ purisindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
purisindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa purisindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Purisindriyam|lakaÑ)
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408. Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ jÊvitindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
somanassindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ jÊvitindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ
jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
tesaÑ jÊvitindriyaÒca uppajjittha manindriyaÑ uppajjissati. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(JÊvitindriyam|lakaÑ)

409. Yassa somanassindriyaÑ uppajjittha tassa upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ somanassindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
somanassindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa somanassindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ.
Yassa somanassindriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ
tesaÑ somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati,
itesaÑ tesaÑ somanassindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tassa somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (Somanassindriyam|lakaÑ)
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410. Yassa upekkhindriyaÑ uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ
tesaÑ upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ tesaÑ upekkhindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tassa upekkhindriyaÑ uppajjitthÈti,
ÈmantÈ. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
411. Yassa saddhindriyaÑ uppajjittha tassa paÒÒindriyaÑ -pamanindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ saddhindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ
saddhindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ uppajjissati tassa saddhindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

412. Yassa paÒÒindriyaÑ uppajjittha tassa manindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ tesaÑ paÒÒindriyaÒca uppajjittha
manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana manindriyaÑ uppajjissati tassa
paÒÒindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ. (PaÒÒindrim|lakaÑ)
Anuloma-okÈsa
413. Yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tattha sotindriyaÑ uppajjissatÊti
-pa-.
AnulomapuggalokÈsa
414. Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha sotindriyaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha sotindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha
sotindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ uppajjissati
tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ
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tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha ghÈnindriyaÒca uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha ghÈnindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ
uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ye ca
purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha
itthindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ uppajjissati
tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca
itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha
purisindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha
jÊvitindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati
tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati
cakkhundriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha
somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ
somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca uppajjittha
upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjittha,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjissati
cakkhundriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
cakkhundriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
tattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ uppajjitthÈti,
ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
cakkhundriyaÑ uppajjittha, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjissati cakkhundriyaÒca uppajjittha. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
415. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjittha itthindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
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Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjittha jÊvitindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha,
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa
tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha,
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjissati
ghÈnindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ
somanassena uppajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha,
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjissati ghÈnindriyaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ uppajjitthÈti,
r|pÈvacarÈnaÑ,
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ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjissati ghÈnindriyaÒca uppajjittha. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
416. Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva
bhÈvena katici bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjittha purisindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
itthindriyaÑ uppajjitthÈti, ÈmantÈ.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca uppajjittha jÊvitindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
itthindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjittha,
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo upekkhÈya
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha itthindriyaÒca
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uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjitthÈti,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati
no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha itthindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ uppajjitthÈti,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjissati itthindriyaÒca uppajjittha. (Itthindriyam|lakaÑ)
417. Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca uppajjittha jÊvitindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
purisindriyaÑ uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha,
kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca
uppajjittha.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca purisÈ upekkhÈya
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjittha.
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Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca purisÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ
uppajjitthÈti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha purisindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ
tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ uppajjitthÈti,
r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ uppajjittha, kÈmÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÒca uppajjissati purisindriyaÒca uppajjittha. (Purisindriyam|lakaÑ)
418. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa
anantarÈ upekkhÈsampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÒca uppajjittha somanassindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana
yattha somanassindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvindriyaÑ uppajjitthÈti,
suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjissati no
ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjissati
jÊvitindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa anantarÈ
somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca
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tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca
uppajjissati jÊvitindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
tattha jÊvitindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ uppajjitthÈti,
suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca
tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjissati jÊvitindriyaÒca
uppajjittha. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
419. Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa
anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca uppajjittha upekkhindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ
uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ
uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca uppajjissati somanassindriyaÒca uppajjittha.
Yassa yattha somanassindriyaÑ uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca uppajjittha
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manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha somanassindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsÈnaÑ
dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ
tattha somanassindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca uppajjissati
somanassindriyaÒca uppajjittha. (Somanassindriyam|lakaÑ)
420. Yassa yattha upekkhindriyaÑ uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha no ca
tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ catuvokÈnÈnaÑ,
paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca uppajjittha manindriyaÒca
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ uppajjittha,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca
uppajjissati upekkhindriyaÒca uppajjittha. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
421. Yassa yattha saddhindriyaÑ uppajjittha tassa tattha paÒÒindriyaÑ
-pa- manindriyaÑ uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ uppajjittha no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati,
itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÒca
uppajjittha manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
saddhindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
tattha manindriyaÒca uppajjissati saddhindriyaÒca uppajjittha.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

422. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ uppajjittha tassa tattha manindriyaÑ
uppajjissatÊti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ
uppajjittha no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati, itaresaÑ
catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca uppajjittha
manindriyaÒca uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ
uppajjissati tassa tattha paÒÒindriyaÑ uppajjitthÈti, suddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ uppajjissati no ca tesaÑ tattha
paÒÒindriyaÑ uppajjittha, itaresaÑ catuvokÈrÈnaÑ, paÒcavokÈrÈnaÑ tesaÑ
tattha manindriyaÒca uppajjissati paÒÒindriyaÒca uppajjittha.
(PaÒÒindriyam|lakaÑ)
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PaccanÊkapuggala

423. Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa sotindriyaÑ na
uppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana sotindriyaÑ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa ghÈnindriyaÑ -paitthindriyaÑ -pa- purisindriyaÑ na uppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana
purisindriyaÑ na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti,
uppajjittha.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa somanassindriyaÑ -paupekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana upekkhindriyaÑ
na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, uppajjittha.
Yassa cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, natthi. . Yassa vÈ pana
manindriyaÑ na uppajjissati tassa cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti,
uppajjittha. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
424. Yassa ghÈnindriyaÑ -pa- itthindriyaÑ. PurisindriyaÑ.
JÊvitindriyaÑ. SomanassindriyaÑ. UpekkhindriyaÑ. SaddhindriyaÑ.
PaÒÒindriyaÑ na uppajjittha tassa manindriyaÑ na uppajjissatÊti, natthi. .
Yassa vÈ pana manindriyaÑ na uppajjissati tassa paÒÒindriyaÑ na
uppajjitthÈti, upejjittha.
PaccanÊka-okÈsa
425. Yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tattha sotindriyaÑ na
uppajjissatÊti -pa-.
PaccanÊkapuggalokÈsa
426. Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
sotindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha sotindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha sotindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ
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na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
sotindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjissati
tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na
uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ na uppajjissati
tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici
bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjissati no
ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjissati
cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmavacare
pacchimabhavikÈnaÑ, r|pÈvacarÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvana katici
bhave dassetvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjissati
no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjissati
cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati, suddhÈvÈsÈnaÑ,
ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjittha
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, paÒcavokÈre
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ na
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uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjitthÈti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha,
suddhÈvÈsÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha no ca
tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati, suddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na
uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti,
paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca sacakkhukÈ somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no
ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na
uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, ar|pÈnaÑ tesaÑ
tattha cakkhundriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati, suddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha cakkhundriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na uppajjissati.
. Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
cakkhundriyaÑ na uppajjitthÈti, paÒcavokÈre pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ
tattha manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha cakkhundriyaÑ na
uppajjittha, suddhÈvÈsÈnaÑ, ar|pe pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati cakkhundriyaÒca na uppajjittha.
(Cakkhundrim|lakaÑ)

427. Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha itthindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha itthindriyaÑ na uppajjissati
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tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca purisÈ eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ na
uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na uppajjissati
tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na
uppajjittha jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti,
kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati
no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca na uppajjissati
ghÈnindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha
no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati, r|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÒca na uppajjittha somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa
vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca saghÈnakÈ
upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjittha.
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Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjissati.
. Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
saghÈnakÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ na uppajittha no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha ghÈnindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca
na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa
tattha ghÈnindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha ghÈnindriyaÑ
na uppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati ghÈnindriyaÒca
na uppajjittha. (GhÈnindriyam|lakaÑ)
428. Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha purisindriyaÑ
na uppajjissatÊti, ÈmantÈ. . Yassa vÈ pana yattha purisindriyaÑ na
uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo eteneva bhÈvena katici bhave dassetvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha itthindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ
tattha purisindriyaÒca na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na
uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjittha
jÊvitindriyaÒca na
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uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
itthindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjittha,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesmÈ tattha jÊvitindriyaÒca
na uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha somanassindriyaÑ
na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjittha no
ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati, r|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca
na uppajjittha somanassindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na uppajjitthÈti,
kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo upekkhÈya upapajjitvÈ
parinibbÈyissanti tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha itthindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjissati
itthindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na
uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati, r|pÈvacare,
ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
itthindriyaÒca na uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha itthindriyaÑ na
uppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, yÈ ca itthiyo somanassena
upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati no
ca tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na
uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha itthindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ -papaÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha itthindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
itthindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare
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pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ
tattha itthindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na
uppajjissati itthindriyaÒca na uppajjittha. (Itthindriyam|lakaÑ)
429. Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha jÊvitindriyaÑ
na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati,
r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca
na uppajjittha jÊvitindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha purisindriyaÑ na uppajjitthÈti,
kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjissati
no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare
pacchimabhavikÈnaÑ tesaÑ tattha jÊvitindriyaÒca na uppajjissati
purisindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjissati, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjittha somanassindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa
tattha purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye
ca purisÈ upekkhÈya upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na
uppajjittha, r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ, ar|pÈnaÑ
tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na
uppajjittha.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ, ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha
purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjissati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjissati.
. Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, ye ca
purisÈ somanassena upapajjitvÈ parinibbÈyissanti tesaÑ tattha
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upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ na
uppajjittha, r|pÈvacare,a r|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca na uppajjittha.
Yassa yattha purisindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha saddhindriyaÑ
-pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, r|pÈvacarÈnaÑ,
ar|pÈvacarÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha purisindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca
na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa
tattha purisindriyaÑ na uppajjitthÈti, kÈmÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha purisindriyaÑ
na uppajjittha, r|pÈvacare, ar|pÈvacare pacchimabhavikÈnaÑ,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati purisindriyaÒca
na uppajjittha. (Purisindriyam|lakaÑ)
430. Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjissatÊti, uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
somanassindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha jÊvitindriyaÑ na uppajjitthÈti,
uppajjittha.
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriyaÑ
-pa- saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti,
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
jÊvitindriyaÑ na uppajjitthÈti, uppajjittha. (JÊvitindriyam|lakaÑ)
431. Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissatÊti, suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne
tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
somanassindriyaÒca na uppajjittha upekkhindriyaÒca na uppajjissati. .
Yassa vÈ pana yattha upekkhindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjitthÈti, pacchimacittasama~gÊnaÑ, yassa cittassa
anantarÈ somanassasampayuttapacchimacittaÑ uppajjissati tesaÑ tattha
upekkhindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjittha, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÒca na uppajjissati
somanassindriyaÒca na uppajjittha.
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Yassa yattha somanassindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti,
suddhÈvÈsÈnaÑ dutiye citte vattamÈne tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjittha no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha somanassindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na
uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaÑ na uppajjitthÈti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÑ na uppajjissati no ca tesaÑ tattha somanassindriyaÑ na
uppajjittha, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati
somanasindriyaÒca na uppajjittha. (Somanassindriyam|lakaÑ)
432. Yassa yattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
saddhindriyaÑ -pa- paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti,
suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha no
ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
upekkhindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriyaÑ na
uppajjitthÈti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha upekkhindriyaÑ na uppajjittha,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati
upekkhindriyaÒca na uppajjittha. (Upekkhindriyam|lakaÑ)
433. Yassa yattha saddhindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha
paÒÒindriyaÑ -pa- manindriyaÑ na uppajjissatÊti, suddhÈvÈsaÑ
upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na uppajjittha no ca tesaÑ
tattha manindriyaÑ na uppajjissati, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
saddhindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca na uppajjissati. . Yassa vÈ
pana yattha manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha saddhindriyaÑ na
uppajjitthÈti, pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na
uppajjissati no ca tesaÑ tattha saddhindriyaÑ na uppajjittha, asaÒÒasattÈnaÑ
tesaÑ tattha manindriyaÒca na uppajjissati saddhindriyaÒca na uppajjittha.
(Saddhindriyam|lakaÑ)

434. Yassa yattha paÒÒindriyaÑ na uppajjittha tassa tattha manindriyaÑ
na uppajjissatÊti, suddhÈvÈsaÑ upapajjantÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ
na uppajjittha no ca tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati,
asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha paÒÒindriyaÒca na uppajjittha manindriyaÒca
na uppajjissati. . Yassa vÈ pana yattha
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manindriyaÑ na uppajjissati tassa tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjitthÈti,
pacchimacittasama~gÊnaÑ tesaÑ tattha manindriyaÑ na uppajjissati no ca
tesaÑ tattha paÒÒindriyaÑ na uppajjittha, asaÒÒasattÈnaÑ tesaÑ tattha
manindriyaÒca na uppajjissati paÒÒindriyaÒca na uppajjittha.
(PaÒÒindriyam|lakaÑ) -pa-.
PavattivÈro niÔÔhito.
_____
3. PariÒÒÈvÈra
1. PaccuppannavÈra
Anuloma
435. Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so sotindriyaÑ parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
. Yo vÈ pana sotindriyaÑ parijÈnÈti so cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so domanassindriyaÑ pajahatÊti, no. . Yo
vÈ pana domanassindriyaÑ pajahati so cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti, no.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvetÊti,
no. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈveti so cakkhundriyaÑ
parijÈnÈtÊti, no.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so aÒÒindriyaÑ bhÈvetÊti, ÈmantÈ. . Yo
vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈveti so cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti, dve puggalÈ
aÒÒindriyaÑ bhÈventi no ca cakkhundriyaÑ parijÈnanti, aggamaggasama~gÊ
aÒÒindriyaÒca bhÈveti cakkhundriyaÒca parijÈnÈti.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarotÊti, no. .
Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaroti so cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti, no.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

436. Yo domanassindriyaÑ pajahati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvetÊti, no. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈveti so
domanassindriyaÑ pajahatÊti, no.
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Yo domanassindriyaÑ pajahati so aÒÒindriyaÑ bhÈvetÊti, ÈmantÈ. . Yo
vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈveti so domanassindriyaÑ pajahatÊti, dve puggalÈ
aÒÒindriyaÑ bhÈventi no ca domanassindriyaÑ pajahanti,
anÈgÈmimaggasama~gÊ aÒÒindriyaÒca bhÈveti domanassindriyaÒca pajahati.
Yo domanassindriyaÑ pajahati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarotÊti, no. .
Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaroti so domanassindriyaÑ pajahatÊti,
no. (Domanassindriyam|lakaÑ)
437. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈveti so aÒÒindriyaÑ bhÈvetÊti,
no. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈveti so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvetÊti, no.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarotÊti, no. Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaroti so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvetÊti, no. (AnaÒÒÈtaÒÒasÈmÊtindriyam|lakaÑ)
438. Yo aÒÒindriyaÑ bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarotÊti, no. .
Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaroti so aÒÒindriyaÑ bhÈvetÊti, no.
(AÒÒindriyam|lakaÑ)

PaccanÊka
439. Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so domanassindriyaÑ
nappajahatÊti, anÈgÈmimaggasama~gÊ cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti no ca
domanassindriyaÑ nappajjahati, dve maggasama~gino ÔhapetvÈ avasesÈ
puggalÈ cakkhundriyaÒca na parijÈnanti domanassindriyaÒca nappajahanti. .
Yo vÈ pana domanassindriyaÑ nappajahati so cakkhundriyaÑ na
parijÈnÈtÊti, aggamaggasama~gÊ domanassindriyaÑ nappajahati no ca
cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti, dve maggasama~gino ÔhapetvÈ avasesÈ
puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahanti cakkhundriyaÒca na parijÈnanti.
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Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvetÊti, aÔÔhamako cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti no ca
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti, dve maggasama~gino ÔhapetvÈ
avasesÈ puggalÈ cakkhundriyaÒca na parijÈnanti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi. . Yo vÈ pana
anaÒÒataÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti so cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti,
aggamaggasama~gÊ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti no ca
cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti, dve maggasama~gino ÔhapetvÈ avasesÈ
puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi cakkhundriyaÒca na
parijÈnanti.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so aÒÒindriyaÑ na bhÈvetÊti, dve
puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnanti no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈventi, tayo
maggasama~gino ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ cakkhundriyaÒca na parijÈnanti
aÒÒindriyaÒca na bhÈventi. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈveti so
cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarotÊti,
yo aggaphalaÑ sacchikaroti so cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti, aggamaggasama~giÒca, arahantaÒca
ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ cakkhundriyaÒca na parijÈnanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca
na sacchikaronti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti so
cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti, aggamaggasama~gÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaroti no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti, aggamaggasama~giÒca,
arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikaronti
cakkhundriyaÒca na parijÈnanti. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
440. Yo domanassindriyaÑ nappajahati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
na bhÈvetÊti, aÔÔhamako domanassindriyaÑ nappajahati no ca
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti, dve maggasama~gino ÔhapetvÈ
avasesÈ puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahanti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi. . Yo vÈ pana
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti so domanassindriyaÑ nappajahatÊti,
anÈgÈmimaggasama~gÊ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti no ca
domanassindriyaÑ nappajahati, dve maggasama~gino ÔhapetvÈ
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avasesÈ puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi
domanassindriyaÒca nappajahanti.
Yo domanassindriyaÑ nappajahati so aÒÒindriyaÑ na bhÈvetÊti, dve
puggalÈ domanassindriyaÑ nappajahanti no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈveti, tayo
maggasama~gino ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ domanassindriyaÒca
nappajahanti aÒÒindriyaÒca na bhÈveti. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na
bhÈveti so domanassindriyaÑ nappajahatÊti, ÈmantÈ.
Yo domanassindriyaÑ nappajahati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarotÊti, yo aggaphalaÑ sacchikaroti so domanassindriyaÑ
nappajahati no ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti,
anÈgÈmimaggasama~giÒca, arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ
domanassindriyaÒca nappajahanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikaronti. . Yo
vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti so domanassindriyaÑ
nappajahatÊti, anÈgÈmimaggasama~gÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti no ca
domanassindriyaÑ nappajahati, anÈgÈmimaggasama~giÒca, arahantaÒca
ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikaronti
domanassindriyaÒca nappajahanti. (Domanassindriyam|lakaÑ)
441. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒindriyaÑ na
bhÈvetÊti, tayo maggasama~gino1 anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈventi
no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈventi, cattÈro maggasama~gino2 ÔhapetvÈ avasesÈ
puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi aÒÒindriyaÒca na
bhÈventi. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈveti so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvetÊti, aÔÔhamako aÒÒindriyaÑ na bhÈveti
no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti, cattÈro maggasama~gino
ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ aÒÒindriyaÒca na bhÈventi
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarotÊti, yo aggaphalaÑ sacchikaroti so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
na bhÈveti no ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti,
______________________________________________________________
1. Tayo puggalÈ (I)

2. AÔÔhamakaÒca tayo maggasama~gino ca (I)
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aÔÔhamakaÒca, arahantÈÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikaronti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvetÊti, aÔÔhamako aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaroti no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti, aÔÔhamakaÒca,
arahantaÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikaronti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi. (AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)
442. Yo aÒÒindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarotÊti,
yo aggaphalaÑ sacchikaroti so aÒÒindriyaÑ na bhÈveti no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti, tayo maggasama~gino ca, arahantaÒca
ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ aÒÒindriyaÒca na bhÈventi aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikaronti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaroti so
aÒÒindriyaÑ na bhÈvetÊti, tayo maggasama~gino aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaronti no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈventi, tayo maggasama~gino ca,
arahantÈÒca ÔhapetvÈ avasesÈ puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikaronti
aÒÒindriyaÒca na bhÈventi. (AÒÒindriyam|lakaÑ)
2. AtÊtavÈra
Anuloma
443. Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha so domanassindriyaÑ pajahitthÈti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana domanassindriyaÑ pajahittha so cakkhundriyaÑ
parijÈnitthÈti, dve puggalÈ domanassindriyaÑ pajahittha no ca
cakkhundriyaÑ parijÈnittha, arahÈ domanassindriyaÒca pajahittha
cakkhundriyaÒca parijÈnittha.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvitthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha so
cakkhundriyaÑ parijÈnitthÈti, cha puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvittha no ca cakkhundriyaÑ parijÈnittha, arahÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvittha cakkhundriyaÒca parijÈnittha.
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Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha so aÒÒindriyaÑ bhÈvitthÈti, ÈmantÈ. .
Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvitthe so cakkhundriyaÑ parijÈnitthÈti, ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaritthÈti, yo
aggaphalaÑ sacchikaroti so cakkhundriyaÑ parijÈnittha no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarittha, yo aggaphalaÑ sacchyÈkÈsi so
cakkhundriyaÒca parijÈnittha aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarittha. . Yo vÈ
pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarittha so cakkhundriyaÑ parijÈnitthÈti,
ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
444. Yo domanassindriyaÑ pajahittha so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvitthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha so
domanassindriyaÑ pajahitthÈti, catthÈro puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha no ca domanassindriyaÑ pajahittha,
tayo puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvittha domanassindriyaÒca
pajahittha.
Yo domanassindriyaÑ pajahittha so aÒÒindriyaÑ bhavitthÈti, dve
puggalÈ domanassindriyaÑ pajahittha no ca aÒÒindriyaÑ bhÈvittha, arahÈ
domanassindriyaÒca pajahittha aÒÒindriyaÒca bhÈvittha. . Yo vÈ pana
aÒÒindriyaÑ bhÈvittha so domanassindriyaÑ pajahitthÈti, ÈmantÈ.
Yo domanassindriyaÑ pajahittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaritthÈti,
tayo puggalÈ domanassindriyaÑ pajahittha no ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarittha, arahÈ domanassindriyaÒca pajahittha aÒÒÈtÈvindriyaÒca
sacchikarittha. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarittha so
domanassindriyaÑ pajahitthÈti, ÈmantÈ. (Domanassindriyam|lakaÑ)
445. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha so aÒÒindriyaÑ
bhÈvitthÈti, cha puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha no ca
aÒÒindriyaÑ bhÈvittha, arahÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvittha
aÒÒindriyaÒca bhÈvittha. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvitthÈti, ÈmantÈ.
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Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikaritthÈti, satta puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarittha, arahÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca
bhÈvittha aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarittha. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarittha so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvitthÈti, ÈmantÈ.
(AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)

446. Yo aÒÒindriyaÑ bhÈvittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaritthÈti, yo
aggaphalaÑ sacchikaroti so aÒÒindriyaÑ bhÈvittha no ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarittha, yo aggaphalaÑ sacchÈkhÈkÈsi so aÒÒindriyaÒca bhÈvittha
aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarittha. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarittha so aÒÒindriyaÑ bhÈvitthÈti, ÈmantÈ. (AÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊka
447. Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnittha so domanassindriyaÑ
nappajahitthÈti, dve puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnittha no ca
domanassindriyaÑ nappajahittha, cha puggalÈ cakkhundriyaÒca na
parijÈnittha domanassindriyaÒca nappajahittha. . Yo vÈ pana
domanassindriyaÑ nappajahittha so cakkhundriyaÑ na parijÈnitthÈti,
ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnittha so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvitthÈti, cha puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnittha no ca
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha, dve puggalÈ cakkhundriyaÒca na
parijÈnittha anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvittha. . Yo vÈ pana
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha so cakkhundriyaÑ na parijÈnitthÈti,
ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnittha so aÒÒindriyaÑ na bhÈvitthÈti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha so cakkhundriyaÑ na
parijÈnitthÈti, ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaritthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha so
cakkhundriyaÑ na parijÈnitthÈti, yo aggaphalaÑ sacchikaroti so
aÒÒÈtÈvindriyaÑ
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na sacchikarittha no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnittha, aÔÔha puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha cakkhundriyaÒca na parijÈnittha.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

448. Yo domanassindriyaÑ nappajahittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvitthÈti, cattÈro puggalÈ
domanassindriyaÑ nappajahittha no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvittha, dve puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahittha
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvittha. . Yo vÈ pana
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha so domanassindriyaÑ
nappajahitthÈti, ÈmantÈ.
Yo domanassindriyaÑ nappajjahittha so aÒÒindriyaÑ na bhÈvitthÈti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha so domanassindriyaÑ
nappajahitthÈti, dve puggalÈ aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha no ca
domanassindriyaÑ nappajahittha, cha puggalÈ aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha
domanassindriyaÒca nappajahittha.
Yo domanassindriyaÑ nappajahittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaritthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha so
domanassindriyaÑ nappajahitthÈti, tayo puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarittha no ca domanassindriyaÑ nappajahittha, cha puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha domanassindriyaÒca nappajahittha.
(Domanassindriyam|lakaÑ)

449. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha so aÒÒindriyaÑ na
bhÈvitthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvitthÈti, cha puggalÈ aÒÒindriyaÑ na
bhÈvittha no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha, dve puggalÈ
aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvittha.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaritthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvitthÈti, satta puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarittha no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha, dve puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na
bhÈvittha. (AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)
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450. Yo aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaritthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha so
aÒÒindriyaÑ na bhÈvitthÈti, yo aggaphalaÑ sacchikaroti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
na sacchikarittha no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha, aÔÔha puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha.
(AÒÒindriyam|lakaÑ)

3. AnÈgatavÈra
Anuloma
451. Yo cakkhundriyaÑ parijÈnissati so domanassindriyaÑ
pajahissatÊti, dve puggalÈ cakkhundriyaÑ parijÈnissanti no ca
domanassindriyaÑ pajahissanti, paÒca puggalÈ cakkhundriyaÒca
parijÈnissanti domanassindriyaÒca pajahissanti. . Yo vÈ pana
domanassindriyaÑ pajahissati so cakkhundriyaÑ parijÈnissatÊti, ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnissati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvessatÊti, cha puggalÈ cakkhundriyaÑ parijÈnissanti no ca
anaÒÒÈtaÒÒasÈmÊtindriyaÑ bhÈvessanti, ye puthajjanÈ maggaÑ
paÔilabhissanti te cakkhundriyaÒca parijÈnissanti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvesanti. . Yo vÈ pana
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessati so cakkhundriyaÑ parijÈnissatÊti,
ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnissati so aÒÒindriyaÑ bhÈvessatÊti, ÈmantÈ. .
Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so cakkhundriyaÑ parijÈnissatÊti,
ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnissati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so cakkhundriyaÑ
parijÈnissatÊti, aggamaggasama~gÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati no ca
cakkhundriyaÑ parijÈnissati, satta puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca
sacchikarissanti cakkhundriyaÒca parijÈnissanti. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
452. Yo domanassindriyaÑ pajahissati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvessatÊti, cattÈro puggalÈ domanassindriyaÑ pajahissanti
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no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessanti, ye puthujjanÈ maggaÑ
paÔilabhissanti te domanassindriyaÒca pajahissanti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvessanti. . Yo vÈ pana
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessati so domanassindriyaÑ pajahissatÊti,
ÈmantÈ.
Yo domanassindriyaÑ pajahissati so aÒÒindriyaÑ bhÈvessatÊti, ÈmantÈ.
. Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so domanassindriyaÑ pajahissatÊti, dve
puggalÈ aÒÒindriyaÑ bhÈvessanti no ca domanassindriyaÑ pajahissanti,
paÒca puggalÈ aÒÒindriyaÒca bhÈvessanti domanassindriyaÒca pajahissanti.
Yo domanassindriyaÑ pajahissati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so
domanassindriyaÑ pajahissatÊti, tayo puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissanti no ca domanassindriyaÑ pajahissanti, paÒca puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarissanti domanassindriyaÒca pajahissanti.
(Domanassindriyam|lakaÑ)

453. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessati so aÒÒindriyaÑ
bhÈvessatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessatÊti, cha puggalÈ aÒÒindriyaÑ
bhÈvessanti no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessanti, ye puthajjanÈ
maggaÑ paÔilabhissanti te aÒÒindriyaÒca bhavessanti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvessanti.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so
anaÒÒÈtaÒÒassamÊtindriyaÑ bhÈvessatÊti, satta puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissanti no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessanti, ye
puthujjanÈ maggaÑ paÔilabhissanti te aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarissanti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvessanti. (AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)
454. Yo aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati
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so aÒÒindriyaÑ bhÈvessatÊti, aggamaggasama~gÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissati no ca aÒÒindriyaÑ bhÈvessati, satta puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarissanti aÒÒindriyaÒca bhÈvessanti.
(AÒÒindriyam|lakaÑ)

PaccanÊka
455. Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnissati so domanassindriyaÑ
nappajahissatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana domanassindriyaÑ nappajahissati so
cakkhundriyaÑ na parijÈnissatÊti, dve puggalÈ domanassindriyaÑ
nappajahissanti no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnissanti, tayo puggalÈ
domanassindriyaÒca nappajahissanti cakkhundriyaÒca na parijÈnissanti.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnissati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvessatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvessati so cakkhundriyaÑ na parijÈnissatÊti, cha puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti no ca cakkhundriyaÑ na
parijÈnissanti, tayo puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvessanti
cakkhundriyaÒca na parijÈnissanti.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnissati so aÒÒindriyaÑ na bhÈvessatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so cakkhundriyaÑ na
parijÈnissatÊti, ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnissati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, aggamaggasama~gÊ cakkhundriyaÑ na parijÈnissati no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati, dve puggalÈ cakkhundriyaÒca na
parijÈnissanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti. . Yo vÈ pana
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so cakkhundriyaÑ na parijÈnissatÊti,
ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
456. Yo domanassindriyaÑ nappajahissati so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessati so domanassindriyaÑ
nappajahissatÊti, cattÈro puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti
no ca domanassindriyaÑ
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nappajahissanti, paÒca puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvessanti
domanassindriyaÒca nappajahissanti.
Yo domanassindriyaÑ nappajahissati so aÒÒindriyaÑ na bhÈvessatÊti,
dve pugalÈ domanassindriyaÑ nappajahissanti no ca aÒÒindriyaÑ na
bhÈvessanti, tayo puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahissanti
aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so
domanassindriyaÑ nappajahissatÊti, ÈmantÈ.
Yo domanassindriyaÑ nappajahissati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, tayo puggalÈ domanassindriyaÑ nappajahissanti no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, dve puggalÈ domanassindriyaÒca
nappajahissanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti. . Yo vÈ pana
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so domanassindriyaÑ nappajahissatÊti,
ÈmantÈ. (Domanassindriyam|lakaÑ)
457. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessati so aÒÒindriyaÑ na
bhÈvessatÊti, cha puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti no ca
aÒÒindriyaÑ na bhÈvessanti, tayo puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na
bhÈvessanti aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na
bhÈvessati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessatÊti, ÈmantÈ.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, satta puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti
no ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, dve puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvessanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessatÊti, ÈmantÈ.
(AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)

458. Yo aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, aggamaggasama~gÊ aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati, dve puggalÈ aÒÒindriyaÒca na
bhÈvessanti
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aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissÈti so aÒÒindriyaÑ na bhÈvessatÊti, ÈmantÈ. (AÒÒindriyam|lakaÑ)
4. PaccuppannÈtÊtivÈra
Anuloma
459. Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so domanassindriyaÑ pajahitthÈti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana domanassindriyaÑ pajahittha so cakkhundriyaÑ
parijÈnÈtÊti, dve puggalÈ domanassindriyaÑ pajahittha no ca cakkhundriyaÑ
parijÈnanti, aggamaggasama~gÊ domanassindriyaÒca pajahittha
cakkhundriyaÒca parijÈnÈti.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvitthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha so
cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti, cha puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvittha no ca cakkhundriyaÑ parijÈnanti, aggamaggasama~gÊ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvittha cakkhundriyaÒca parijÈnÈti.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so aÒÒindriyaÑ bhÈvitthÈti, no. . Yo vÈ
pana aÒÒindriyaÑ bhÈvittha so cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti, no.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaritthÈti, no. .
Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarittha so cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti,
no. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
460. Yo domanassindriyaÑ pajahati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvitthÈti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha so
domanassindriyaÑ pajahatÊti, cha puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvittha no ca domanassindriyaÑ pajahanti, anÈgÈmimaggasama~gÊ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvittha domanassindriyaÒca pajahati.
Yo domanassindriyaÑ pajahati so aÒÒindriyaÑ bhÈvitthÈti, no. . Yo vÈ
pana aÒÒindriyaÑ bhÈvittha so domanassindriyaÑ pajahatÊti, no.
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Yo domanassindriyaÑ pajahati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaritthÈti, no.
. Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarittha so domanassindriyaÑ
pajahatÊti, no. (Domanassindriyam|lakaÑ)
461. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈveti so aÒÒindriyaÑ
bhÈvitthÈti, no. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvetÊti, no.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikaritthÈti, no. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvetÊti, no. (AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)
462. Yo aÒÒindriyaÑ bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikaritthÈti, no. .
Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarittha so aÒÒindriyaÑ bhÈvetÊti, no.
(AÒÒindriyam|lakaÑ)

PaccanÊka
463. Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so domanassindriyaÑ
nappajahitthÈti, dve puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnanti no ca
domanassindriyaÑ nappajahittha, cha puggalÈ cakkhundriyaÒca na
parijÈnanti domanassindriyaÒca nappajahittha. . Yo vÈ pana
domanassindriyaÑ nappajahittha so cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti, ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvitthÈti, cha puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnanti no ca
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha, dve puggalÈ cakkhundriyaÒca na
parijÈnanti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvittha. . Yo vÈ pana
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha so cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti,
ÈmantÈ.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so aÒÒindriyaÑ na bhÈvitthÈti, arahÈ
cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha, satta puggalÈ
cakkhundriyaÒca na parijÈnanti aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha. . Yo vÈ pana
aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha so cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti,
aggamaggasama~gÊ
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aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti, satta puggalÈ
aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha cakkhundriyaÒca na parijÈnanti.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaritthÈti,
arahÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti no ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha,
aÔÔha puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarittha. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha so
cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti, aggamaggasama~gÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarittha no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti, aÔÔha puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha cakkhundriyaÒca na parijÈnanti.
(Cakkhundriyam|lakaÑ)

464. Yo domanassindriyaÑ nappajahati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
na bhÈvitthÈti, cha puggalÈ domanassindriyaÑ nappajahanti no ca
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha, dve puggalÈ domanassindriyaÒca
nappajahanti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvittha. . Yo vÈ pana
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha so domanassindriyaÑ
nappajahatÊti, ÈmantÈ.
Yo domanassindriyaÑ nappajahati so aÒÒindriyaÑ na bhÈvitthÈti, arahÈ
domanassindriyaÑ nappajahati no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha, satta
puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahanti aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha. . Yo
vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha so domanassindriyaÑ nappajahatÊti,
anÈgÈmimaggasama~gÊ aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha no ca domanassindriyaÑ
nappajahati, satta puggalÈ aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha domanassindriyaÒca
nappajahanti.
Yo domanassindriyaÑ nappajahati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaritthÈti, arahÈ domanassindriyaÑ nappajahati no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha, aÔÔha puggalÈ domanassindriyaÒca
nappajahanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha. . Yo vÈ pana
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha so domanassindriyaÑ nappajahatÊti,
anÈgÈmimaggasama~gÊ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha no ca
domanassindriyaÑ nappajahati, aÔÔha puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarittha domanassindriyaÒca nappajahanti. (Domanassindriyam|lakaÑ)
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465. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒindriyaÑ na
bhÈvitthÈti, arahÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti no ca aÒÒindriyaÑ
na bhÈvittha, satta puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi
aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvetÊti, aÔÔhamako aÒÒindriyaÑ na
bhÈvittha no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti, satta puggalÈ
aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikaritthÈti, arahÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha, aÔÔha1 puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarittha. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvetÊti, aÔÔhamako aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarittha no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti, aÔÔha1 puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na
bhÈventi. (AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)
466. Yo aÒÒindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikaritthÈti,
arahÈ aÒÒindriyaÑ na bhÈveti no ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha, cha2
puggalÈ aÒÒindriyaÒca na bhÈventi aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha. .
Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha so aÒÒindriyaÑ na bhÈvetÊti,
tayo maggasama~gino aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarittha no ca aÒÒindriyaÑ
na bhÈventi, cha2 puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarittha
aÒÒindriyaÒca na bhÈventi. (AÒÒindriyam|lakaÑ)
5. PaccuppannÈnÈgatavÈra
Anuloma
467. Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so domanassindriyaÑ pajahissatÊti,
no. . Yo vÈ pana domanassindriyaÑ pajahissati so cakkhundriyaÑ
parijÈnÈtÊti, no.
______________________________________________________________
1. Satta (SÊ, SyÈ, Ka)

2. PaÒca (SÊ, SyÈ, Ka)
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Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvessatÊti, no. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessati so
cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti, no.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so aÒÒindriyaÑ bhÈvessatÊti, no. . Yo vÈ
pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so cakkhundriyaÑ parijÈnÈtÊti, no.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so cakkhundriyaÑ
parijÈnÈtÊti, satta puggalÈ aÒÒatÈvindriyaÑ sacchikarissanti no ca
cakkhundriyaÑ parijÈnanti, aggamaggasama~gÊ aÒÒÈtÈvindriyaÒca
sacchikarissati cakkhundriyaÒca parijÈnÈti. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
468. Yo domanassindriyaÑ pajahati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvessatÊti, no. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessati so
domanassindriyaÑ pajahatÊti, no.
Yo domanassindriyaÑ pajahati so aÒÒindriyaÑ bhÈvessatÊti, ÈmantÈ. .
Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so domanassindriyaÑ pajahatÊti, cha
puggalÈ aÒÒindriyaÑ bhÈvessanti, no ca domanassindriyaÑ pajahanti
anÈgÈmimaggasama~gÊ aÒÒindriyaÒca bhÈvessati, domanassindriyaÒca
pajahati.
Yo domanassindriyaÑ pajahati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so
domanassindriyaÑ pajahatÊti, satta puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissanti no ca domanassindriyaÑ pajahanti, anÈgÈmimaggasama~gÊ
aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarissati domanassindriyaÒca pajahati.
(Domanassindriyam|lakaÑ)

469. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈveti so aÒÒindriyaÑ
bhÈvessatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvetÊti, cha puggalÈ aÒÒindriyaÑ bhÈvessanti
no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈventi, aÔÔhamako aÒÒindriyaÒca
bhÈvessati anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈveti.
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Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissatÊti, ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvetÊti, satta puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissanti no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈventi, aÔÔhamako
aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarissati anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈveti.
(AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)

470. Yo aÒÒindriyaÑ bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
ÈmantÈ. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so aÒÒindriyaÑ
bhÈvetÊti, paÒca puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissanti no ca
aÒÒindriyaÑ bhÈventi, tayo maggasama~gino aÒÒÈtÈvindriyaÒca
sacchikarissanti aÒÒindriyaÒca bhÈventi. (AÒÒindriyam|lakaÑ)
PaccanÊka
471. Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so domanassindriyaÑ
nappajahissatÊti, paÒca puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnanti no ca
domanassindriyaÑ nappajahissanti, cattÈro puggalÈ cakkhundriyaÒca na
parijÈnanti domanassindriyaÒca nappajahissanti. . Yo vÈ pana
domanassindriyaÑ nappajahissati so cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti,
aggamaggasama~gÊ domanassindriyaÑ nappajahissati no ca cakkhundriyaÑ
na parijÈnÈti, cattÈro puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahissanti
cakkhundriyaÒca na parijÈnanti.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvessatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ paÔilabhissanti te cakkhundriyaÑ na
parijÈnanti no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti, aÔÔha puggalÈ
cakkhundriyaÒca na parijÈnanti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti.
. Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessati so cakkhundriyaÑ
na parijÈnÈtÊti, aggamaggasama~gÊ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvessati no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti, aÔÔha puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒasÈmÊtindriyaÒca na bhÈvessanti cakkhundriyaÒca na parijÈnanti.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so aÒÒindriyaÑ na bhÈvessatÊti, satta
puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnanti no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈvessanti,
dve puggalÈ cakkhundriyaÒca na parijÈnanti aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti. .
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Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti,
aggamaggasama~gÊ aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati no ca cakkhundriyaÑ na
parijÈnÈti, dve puggalÈ aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti cakkhundriyaÒca na
parijÈnanti.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, satta puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnanti no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, dve puggalÈ cakkhundriyaÒca na
parijÈnanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti. . Yo vÈ pana
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so cakkhundriyaÑ na parijÈnÈtÊti,
ÈmantÈ. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
472. Yo domanassindriyaÑ nappajahati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
na bhÈvessatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ paÔilabhissanti te domanassindriyaÑ
nappajahanti no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti, aÔÔha
puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahanti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na
bhÈvessanti. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessati so
domanassindriyaÑ nappajahatÊti, anÈgÈmimaggasama~gÊ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessati no ca domanassindriyaÑ
nappajahati, aÔÔha puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvessanti
domanassindriyaÒca nappajahanti.
Yo domanassindriyaÑ nappajahati so aÒÒindriyaÑ na bhÈvessatÊti, cha
puggalÈ domanassindriyaÑ nappajahanti no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈvessanti,
tayo puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahanti aÒÒindriyaÒca na
bhÈvessanti. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so domanassindriyaÑ
nappajahatÊti, ÈmantÈ.
Yo domanassindriyaÑ nappajahati so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, satta puggalÈ domanassindriyaÑ nappajahanti no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, dve puggalÈ domanassindriyaÒca
nappajahanti aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti. . Yo vÈ pana
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so domanassindriyaÑ nappajahatÊti,
ÈmantÈ. (Domanassindriyam|lakaÑ)
473. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒindriyaÑ na
bhÈvessatÊti, cha puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassamÊtindriyaÑ na bhÈventi no ca
aÒÒindriyaÑ na bhÈvessanti, tayo puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na
bhÈventi aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti. . Yo vÈ pana
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aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvetÊti,
ÈmantÈ.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, satta puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈventi no
ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, dve puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈventi aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvetÊti, ÈmantÈ.
(AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)

474. Yo aÒÒindriyaÑ na bhÈveti so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, paÒca puggalÈ aÒÒindriyaÑ na bhÈventi no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, dve puggalÈ aÒÒindriyaÒca na bhÈventi
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissati so aÒÒindriyaÑ na bhÈvetÊti, ÈmantÈ. (AÒÒindriyam|lakaÑ)
6. AtÊtÈnÈgatavÈra
Anuloma
475. Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha so domanassindriyaÑ pajahissatÊti,
no. . Yo vÈ pana domanassindriyaÑ pajahissati so cakkhundriyaÑ
parijÈnitthÈti, no.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvessatÊti, no. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessati so
cakkhundriyaÑ parijÈnitthÈti, no.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha so aÒÒindriyaÑ bhÈvessatÊti, no. . Yo
vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so cakkhundriyaÑ parijÈnitthÈti, no.
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
no. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so cakkhundriyaÑ
parijÈnitthÈti, no. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
476. Yo domanassindriyaÑ pajahittha so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvessatÊti, no. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvessati so
domanassindriyaÑ pajahitthÈti no.
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Yo domanassindriyaÑ pajahittha so aÒÒindriyaÑ bhÈvessatÊti, dve
puggalÈ domanassindriyaÑ pajahittha no ca aÒÒindriyaÑ bhÈvessanti,
anÈgÈmÊ domanassindriyaÒca pajahittha aÒÒindriyaÒca bhÈvessati. . Yo vÈ
pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati so domanassindriyaÑ pajahitthÈti, cha puggalÈ
aÒÒindriyaÑ bhÈvessanti no ca domanassindriyaÑ pajahittha, anÈgÈmÊ
aÒÒindriyaÒca bhÈvessati domanassindriyaÒca pajahittha.
Yo domanassindriyaÑ pajahittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
arahÈ domanassindriyaÑ pajahittha no ca aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati,
dve puggalÈ domanassindriyaÒca pajahittha aÒÒÈtÈvindriyaÒca
sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so
domanassindriyaÑ pajahitthÈti, cha puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati
no ca domanassindriyaÑ pajahittha, dve puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca
sacchikarissanti domanassindriyaÒca pajahittha. (Domanassindriyam|lakaÑ)
477. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha so aÒÒindriyaÑ
bhÈvessatÊti, dve puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha no ca
aÒÒindriyaÑ bhÈvessanti, paÒca puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca
bhÈvittha aÒÒindriyaÒca bhÈvessanti. . Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ bhÈvessati
so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvitthÈti, dve puggalÈ aÒÒindriyaÑ
bhÈvessanti no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha, paÒca puggalÈ
aÒÒindriyaÒca bhÈvessanti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvittha.
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissatÊti, arahÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvittha no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati, cha puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca
bhÈvittha aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvitthÈti, dve puggalÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissanti no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
bhÈvittha, cha puggalÈ aÒÒÈtÈvindriyaÒca sacchikarissanti
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca bhÈvittha. (AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyam|lakaÑ)
478. Yo aÒÒindriyaÑ bhÈvittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissatÊti,
no. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ sacchikarissati so aÒÒindriyaÑ
bhÈvitthÈti, no. (AÒÒindriyam|lakaÑ)
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479. Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnittha so domanassindriyaÑ
nappajahissatÊti, paÒca puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnittha no ca
domanassindriyaÑ nappajahissanti, cattÈro puggalÈ cakkhundriyaÒca na
parijÈnittha domanassindriyaÒca nappajahissanti. . Yo vÈ pana
domanassindriyaÑ nappajahissati so cakkhundriyaÑ na parijÈnitthÈti, arahÈ
domanassindriyaÑ nappajahissatÊti no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnittha,
cattÈro puggalÈ domanassindriyaÒca nappajahissanti cakkhundriyaÒca na
parijÈnittha.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnittha so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvessatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ paÔilabhissanti te cakkhundriyaÑ na
parijÈnittha no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti, aÔÔha puggalÈ
cakkhundriyaÒca na parijÈnittha anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na
bhÈvessanti. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessati so
cakkhundriyaÑ na parijÈnitthÈti, arahÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvessati no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnittha, aÔÔha puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvessanti cakkhundriyaÒca na
parijÈnittha.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnittha so aÒÒindriyaÑ na bhÈvessatÊti, satta
puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnittha no ca aÒÒindriyaÑ na bhÈvessanti,
dve puggalÈ cakkhundriyaÒca na parijÈnittha aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti.
. Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so cakkhundriyaÑ na parijÈnitthÈti,
arahÈ aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnittha, dve
puggalÈ aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti cakkhundriyaÒca na parijÈnittha.
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, aÔÔha puggalÈ cakkhundriyaÑ na parijÈnittha no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, ye puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti te cakkhundriyaÒca na parijÈnittha aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so
cakkhundriyaÑ na parijÈnitthÈti, arahÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati
no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnitthÈti, arahÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissati no ca cakkhundriyaÑ na parijÈnittha, ye puthujjanÈ maggaÑ
na paÔilabhissanti te aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti cakkhundriyaÒca
na parijÈnittha. (Cakkhundriyam|lakaÑ)
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480. Yo domanassindriyaÑ nappajahittha so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessatÊti, ye puthujjanÈ maggaÑ
paÔilabhissanti te domanassindriyaÑ nappajahittha no ca
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessanti, cha puggalÈ
domanassindriyaÒca nappajahittha anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na
bhÈvessanti. . Yo vÈ pana anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvessati so
domanassindriyaÑ nappajahitthÈti, tayo puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ
na bhÈvessanti no ca domanassindriyaÑ nappajahittha, cha puggalÈ
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvessanti domanassindriyaÒca
nappajahittha.
Yo domanassindriyaÑ nappajahittha so aÒÒindriyaÑ na bhÈvessatÊti,
cha puggalÈ domanassindriyaÑ nappajahittha no ca aÒÒindriyaÑ na
bhÈvessanti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te
domanassindriyaÒca nappajahittha aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti. . Yo vÈ
pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so domanassindriyaÑ nappajahitthÈti, dve
puggalÈ aÒÒindriyaÑ na bhÈvessanti no ca domanassindriyaÑ nappajahittha,
ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti
domanassindriyaÒca nappajahittha.
Yo domanassindriyaÑ nappajahittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, cha puggalÈ domanassindriyaÑ nappajahittha no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, ye puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti te domanassindriyaÒca nappajahittha aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so
domanassindriyaÑ nappajahitthÈti, arahÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati
no ca domanassindriyaÑ nappajahittha, ye puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti te aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti domanassindriyaÒca
nappajahittha. (Domanassindriyam|lakaÑ)
481. Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha so aÒÒindriyaÑ na
bhÈvessatÊti, dve puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha no ca
aÒÒindriyaÑ na bhÈvessanti, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvittha aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti. .
Yo vÈ pana aÒÒindriyaÑ na bhÈvessati so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvitthÈti, dve puggalÈ aÒÒindriyaÑ na bhÈvessanti no ca
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha, ye puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti te aÒÒindriyaÒca na bhÈvessanti anaÒÒÈtaÒÒassÈmitindriyaÒca
na bhÈvittha.
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Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, dve puggalÈ anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, ye puthujjanÈ maggaÑ na
paÔilabhissanti te anaÒÒÈtaÒÒassamÊtindriyaÒca na bhÈvittha
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissati so anaÒÒÈtaÒÒasÈmÊtindriyaÑ na bhÈvitthÈti, arahÈ
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati no ca anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na
bhÈvittha, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarissanti anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÒca na bhÈvittha.
(AnaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindrim|lakaÑ)

482. Yo aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha so aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti, aÔÔha puggalÈ aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha no ca
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissanti, ye puthujjanÈ maggaÑ
napaÔilabhissanti te aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha aÒÒÈtÈvindriyaÒca na
sacchikarissanti. . Yo vÈ pana aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati so
aÒÒindriyaÑ na bhÈvitthÈti, arahÈ aÒÒÈtÈvindriyaÑ na sacchikarissati no ca
aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha, ye puthujjanÈ maggaÑ na paÔilabhissanti te
aÒÒÈtÈvindriyaÒca na sacchikarissanti aÒÒindriyaÒca na bhÈvittha.
(AÒÒindriyam|lakaÑ)
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AkusalÈ dhammÈti
AbyÈkatÈ abyÈkatÈ dhammÈti
AbyÈkatÈ dhammÈti
[ Ka ]
KusalÈ kusalÈ dhammÈti
KusalÈ dhammÈti
[ Ta ]
Tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhantÊti
Tattha akusalÈ dhammÈ
nirujjhitthÈti
Tassa akusalÈ dhammÈ
nirujjhantÊti
Tassa akusalÈ dhammÈ na
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[ Ya ]
Yassa akusalÈ dhammÈ
uppajjanti
8
Yassa kusalÈ dhammÈ uppajjanti 8
Yassa kusalÈ dhammÈ na
uppajjanti
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104
104
104
104
104
103
104
104
104
104
104

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[I]
IndriyÈ somanassindriyanti
IndriyÈ sotindriyanti

104
103

[U]
UpekkhÈ upekkhindriyanti
UpekkhÈ indriyanti

93
100

[ Ka ]
KÈyo indriyanti
KÈyo kayindriyanti

99
92

[ Gha ]
GhÈnaÑ indriyanti
GhÈnaÑ ghÈnindriyanti

99
91

[ Ca ]
Cakkhu indriyanti
Cakkhu cakkhundriyanti

99
86

[ Ja ]
JivhÈ indriyanti
JivhÈ jivhindriyanti
JÊvitaÑ indriyanti
JÊvitaÑ jÊvitindriyanti

99
91
99
92

[ Ta ]
Tassa tattha ghÈnindriyaÑ
uppajjitthÈti
Tassa tattha jÊvitindriyaÑ
uppajjitthÈti

225
225
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[ Ta ]
Tassa tattha sotindriyaÑ
uppajjitthÈti
Tassa purisindriyaÑ
uppajjitthÈti
Tassa sotindriyaÑ
uppajjitthÈti
[ Da ]
DukkhaÑ indriyanti
DukkhaÑ dukkhindriyanti
DomanassaÑ
domanassindriyanti

224
221
220
99
93
93

[ Na ]
Na aÒÒÈtÈvÊ na indriyanti
112
Na cakkhu na indriyanti
107
Na cakkhu na cakkhundriyanti 87
Na mano na indriyanti
108
Na sotaÑ na indriyanti
101
[ Pa ]
PaÒÒÈ indriyanti
Puriso indriyanti
Puriso purisindriyanti

100
99
92

[ Ba ]
BÈvÊsatindriyÈni

73

[ Ma ]
Mano indriyanti
Mano manindriyanti

99
92

[ Ya ]
Yassa itthindriyaÑ uppajjati
Yassa itthindriyaÑ na
uppajjati
Yassa itthindriyaÑ
uppajjissati
Yassa itthindriyaÑ na
uppajjissati

117
143
185
203
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[ Ta ]
Yassa itthindriyaÑ uppajjittha
tassa purisindriyaÑ
uppajjissatÊti
286
Yassa upekkhindriyaÑ
uppajjati
122
Yassa upekkhindriyaÑ na
uppajjati
148
Yassa upekkhindriyaÑ
uppajjissati
189
Yassa upekkhindriyaÑ na
uppajjissati
208
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjati 115
Yassa ghÈnindriyaÑ na
uppajjati
141
Yassa ghÈnindriyaÑ
uppajjittha
166
Yassa ghÈnindriyaÑ
uppajjissati
184
Yassa ghÈnindriyaÑ na
uppajjissati
202
Yassa ghÈnindriyaÑ uppajjittha
tassa itthindriyaÑ
uppajjissatÊti
285
Yassa cakkhundriyaÑ
uppajjati
113
Yassa cakkhundriyaÑ na
uppajjati
138
Yassa cakkhundriyaÑ
uppajjittha
166
Yassa cakkhundriyaÑ na
uppajjittha
174
Yassa cakkhundriyaÑ
uppajjissati
183
Yassa cakkhundriyaÑ na
uppajjissati
200
Yassa cakkhundriyaÑ na
uppajjittha tassa sotindriyaÑ
na uppajjissatÊti
298
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjati 119
Yassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjati
146
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[ Ya ]
Yassa jÊvitindriyaÑ
uppajjissati
188
Yassa jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati
207
Yassa jÊvitindriyaÑ uppajjittha
tassa somanassindriyaÑ
uppajjissatÊti
288
Yassa paÒÒindriyaÑ uppajjati 123
Yassa paÒÒindriyaÑ na
uppajjati
150
Yassa paÒÒindriyaÑ
uppajjissati
189
Yassa paÒÒindriyaÑ na
uppajjissati
208
Yassa paÒÒindriyaÑ uppajjittha
tassa manindriyaÑ
uppajjissatÊti
289
Yassa purisindriyaÑ uppajjati 118
Yassa purisindriyaÑ na
uppajjati
144
Yassa purisindriyaÑ
uppajjissati
187
Yassa purisindriyaÑ na
uppajjissati
205
Yassa purisindriyaÑ uppajjittha
tassa jÊvitindriyaÑ
uppajjissatÊti
287
Yassa saddhindriyaÑ uppajjati 122
Yassa saddhindriyaÑ na
uppajjati
149
Yassa saddhindriyaÑ
uppajjissati
189
Yassa saddhindriyaÑ na
uppajjissati
208
Yassa somanassindriyaÑ
uppajjati
120
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[ Ya ]
Yassa somanassindriyaÑ na
uppajjati
Yassa somanassindriyaÑ
uppajjissati
Yassa somanassindriyaÑ na
uppajjissati
Yassa somanassindriyaÑ
uppajjittha tassa
upekkhindriyaÑ
uppajjissatÊti
Yassa yattha itthindriyaÑ
uppajjati
Yassa yattha itthindriyaÑ na
uppajjati
Yassa yattha itthindriyaÑ
uppajjittha
Yassa yattha itthindriyaÑ na
uppajjittha
Yassa yattha itthindriyaÑ
uppajjissati
Yassa yattha itthindriyaÑ na
uppajjissati
Yassa yattha upekkhindriyaÑ
uppajjati
Yassa yattha upekkhindriyaÑ
na uppajjati
Yassa yattha upekkhindriyaÑ
uppajjittha
Yassa yattha upekkhindriyaÑ
na uppajjittha

147
188
207

288
131
158
172
181
196
215
136
164
174
182
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[ Ya ]

Yassa yattha upekkhindriyaÑ
uppajjissati

200

Yassa yattha upekkhindriyaÑ
na uppajjissati

219

Yassa yattha ghÈnindriyaÑ
uppajjati

129

Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjati

156

Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjittha

180

Yassa yattha ghÈnindriyaÑ
uppajjissati

195

Yassa yattha ghÈnindriyaÑ na
uppajjissati

213

Yassa yattha cakkhundriyaÑ
uppajjati

126

Yassa yattha cakkhundriyaÑ
na uppajjati

153

Yassa yattha cakkhundriyaÑ
uppajjittha

170

Yassa yattha cakkhundriyaÑ
uppajjittha

170

Yassa yattha cakkhundriyaÑ
na uppajjittha

179

Yassa yattha cakkhundriyaÑ
uppajjissati

193

Yassa yattha cakkhundriyaÑ
na uppajjissati

211

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ya ]
Yassa yattha cakkhundriyaÑ
na uppajjittha tassa tattha
sotindriyaÑ na
uppajjissatÊti
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ
uppajjati
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjati
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ
uppajjittha
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjittha
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ
uppajjissati
Yassa yattha jÊvitindriyaÑ na
uppajjissati
Yassa yattha paÒÒindriyaÑ
uppajjati
Yassa yattha paÒÒindriyaÑ
na uppajjati
Yassa yattha paÒÒindriyaÑ na
uppajjissati
Yassa yattha purisindriyaÑ
uppajjati
Yassa yattha purisindriyaÑ na
uppajjati
Yassa yattha purisindriyaÑ
uppajjittha
Yassa yattha purisindriyaÑ na
uppajjittha

298
134
161
173
181
199
218
138
165
219
132
160
172
181
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[ Ya ]
Yassa yattha purisindriyaÑ
uppajjissati
198
Yassa yattha purisindriyaÑ na
uppajjissati
216
Yassa yattha saddhindriyaÑ
uppajjati
137
Yassa yattha saddhindriyaÑ na
uppajjati
165
Yassa yattha saddhindriyaÑ
uppajjissati
200
Yassa yattha saddhindriyaÑ
na uppajjissati
219
Yassa yattha somanassindriyaÑ
uppajjati
135
Yassa yattha somanassindriyaÑ
na uppajjati
163
Yassa yattha somanassindriyaÑ
uppajjittha
174
Yassa yattha somanassindriyaÑ
uppajjissati
199
Yassa yattha somanassindriyaÑ
na uppajjissati
219
Yo aÒÒindriyaÑ na bhÈveti
so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
na sacchikarotÊti
311
Yo anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvittha
so aÒÒindriyaÑ na
bhÈvessatÊti
330

[ Ya ]
Yo aÒÒindriyaÑ na bhÈvittha
so aÒÒÈtÈvindriyaÑ
na sacchikarissatÊti
330
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti
so sotindriyaÑ
parijÈnÈtÊti
307
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti
so domanassindriyaÑ
nappajahatÊti
308
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnittha
so domanassindriyaÑ
pajahitthÈti
311
Yo cakkhundriyaÑ na
parijÈnittha
so domanassindriyaÑ
nappajahitthÈti
313
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnissati
so domanassindriyaÑ
pajahissatÊti
315
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnissati so domanassindriyaÑ
nappajahissatÊti
317
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti
so domanassindriyaÑ
pajahitthÈti
319
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti
so domanassindriyaÑ
nappajahitthÈti
320
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[ Ya ]
Yo cakkhundriyaÑ parijÈnÈti
so domanassindriyaÑ
pajahissatÊti
323
Yo cakkhundriyaÑ na parijÈnÈti
so domanassindriyaÑ
nappajahissatÊti
324
Yo domanassindriyaÑ pajahati
so anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ bhÈvetÊti
307
Yo domanassindriyaÑ
nappajahati so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvetÊti
309
Yo domanassindriyaÑ
nappajahati so
anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvitthÈti
321
Yo domanassindriyaÑ
pajahati so
aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissatÊti
323
Yo domanassindriyaÑ
nappajahittha so
aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti
330

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Va ]
VÊriyaÑ indriyanti

100

[ Sa ]
Sati indriyanti
SaddhÈ indriyanti
SamÈdhi indriyanti
SukhaÑ indriyanti
SukhaÑ sukhindriyanti
So aÒÒÈtÈvindriyaÑ na
sacchikarissatÊti
So aÒÒÈtÈvindriyaÑ
sacchikarissatÊti
So aÒÒindriyaÑ na
bhÈvetÊti
So aÒÒindriyaÑ bhÈvetÊti
So anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ na bhÈvetÊti
SotaÑ indriyanti
SotaÑ sotindriyanti
So domanassindriyaÑ
pajahissatÊti
SomanassaÑ indriyanti
SomanassaÑ somanassindriyanti

100
100
100
99
93
329
327
329
327
329
99
91
326
100
93

