
๑ 
 

ปัจจัย ๒๔ 
๑. เหตปัุจจยั 
๒.  อารัมมณปัจจยั 
๓.  อธิปติปัจจยั 
๔.  อนนัตรปัจจยั 
๕.  สมนนัตรปัจจยั 
๖.  สหชาตปัจจยั 
๗.  อญัญมญัญปัจจยั 
๘.  นิสสยปัจจยั 
๙.  อปุนิสสยปัจจยั 
๑๐.  ปเุรชาตปัจจยั 
๑๑.  ปัจฉาชาตปัจจยั 
๑๒.  อาเสวนปัจจยั 
๑๓.  กมัมปัจจยั 
๑๔.  วิปากปัจจยั 
๑๕.  อาหารปัจจยั 
๑๖.  อินทริยปัจจยั 
๑๗.  ฌานปัจจยั 
๑๘.  มคัคปัจจยั 
๑๙.  สมัปยตุตปัจจยั 
๒๐.  วิปปยตุตปัจจยั 
๒๑.  อตัถิปัจจยั 
๒๒.  นตัถิปัจจยั 
๒๓.  วิคตปัจจยั 
๒๔.  อวิคตปัจจยั 
 
 



๒ 
 

ปัจจัย ๕๒ 
๑. เหตปัุจจยั 
๒.  อารัมมณปัจจยั 
๓.  สหชาตาธิปติปัจจยั 
๔.  อารัมมณาธิปติปัจจยั 
๕.  วตัถารัมมณปเุรชาตาธิปติปัจจยั 
๖.  อนนัตรปัจจยั 
๗.  สมนนัตรปัจจยั 
๘.  สหชาตปัจจยั 
๙.  อญัญมญัญปัจจยั 
๑๐.  สหชาตนิสสยปัจจยั 
๑๑.  วตัถปุเุรชาตปัจจยั 
๑๒.  วตัถารัมมณปเุรชาตปัจจยั 
๑๓.  อารัมมณปูนิสสยปัจจยั 
๑๔.  อนนัตรูปนิสสยปัจจยั 
๑๕.  ปกตปูนิสสยปัจจยั 
๑๖.  อารัมมณปเุรชาตปัจจยั 
๑๗.  วตัถปุเุรชาตปัจจยั 
๑๘.  วตัถารัมมณปเุรชาตปัจจยั 
๑๙.  ปัจฉาชาตปัจจยั 
๒๐.  อาเสวนปัจจยั 
๒๑.  สหชาตกมัมปัจจยั 
๒๒.  นานกัขณิกกมัมปัจจยั 
๒๓.  อนนัตรกมัมปัจจยั 
๒๔.  วิปากปัจจยั 
๒๕.  นามอาหารปัจจยั,  สหชาตาหารปัจจยั 
๒๖.  รูปอาหารปัจจยั 



๓ 
 

๒๗.  รูปชีวิตินทริยปัจจยั 
๒๘.  วตัถปุเุรชาตินทริยปัจจยั 
๒๙.  สหชาตินทริยปัจจยั 
๓๐.  ฌานปัจจยั 
๓๑.  มคัคปัจจยั 
๓๒.  สมัปยตุตปัจจยั 
๓๓.  สหชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๓๔.  วตัถปุเุรชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๓๕.  ปัจฉาชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๓๖.  วตัถารัมมณปเุรชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๓๗.  สหชาตตัถิปัจจยั 
๓๘.  วตัถปุเุรชาตตัถิปัจจยั 
๓๙.  อารัมมณปเุรชาตตัถิปัจจยั 
๔๐.  ปัจฉาชาตตัถิปัจจยั 
๔๑.  อาหารัตถิปัจจยั 
๔๒.  อินทริยตัถิปัจจยั 
๔๓.  วตัถารัมมณปเุรชาตตัถิปัจจยั 
๔๔.  นตัถิปัจจยั 
๔๕.  วิคตปัจจยั 
๔๖.  สหชาตอวิคตปัจจยั 
๔๗.  วตัถปุเุรชาตอวิคตปัจจยั 
๔๘.  อารัมมณปเุรชาตอวิคตปัจจยั 
๔๙.  ปัจฉาชาตอวิคตปัจจยั 
๕๐.  อาหารอวิคตปัจจยั 
๕๑.  อินทริยอวิคตปัจจยั 
๕๒.  วตัถารัมมณปเุรชาตอวิคตปัจจยั 
 



๔ 
 

ชาตขิองปัจจัย ๙ ชาต ิ
๑. สหชาตชาติ 
๒.  อารัมมณชาติ 
๓.  อนนัตรชาติ 
๔.  วตัถปุเุรชาตชาติ 
๕.  ปัจฉาชาตชาติ 
๖.  อาหารชาติ 
๗.  รูปชีวิตินทริยชาติ 
๘.  ปกตปูนิสสยชาติ 
๙.  นานกัขณิกกมัมชาติ 
 
(๑) สหชาตชาต ิมี ๑๕ ปัจจยั 
๑.  เหตปัุจจยั 
๒.  สหชาตาธิปติปัจจยั 
๓.  สหชาตปัจจยั 
๔.  อญัญมญัญปัจจยั 
๕.  สหชาตนิสสยปัจจยั 
๖.  สหชาตกมัมปัจจยั 
๗.  วิปากปัจจยั 
๘.  นามอาหารปัจจยั 
๙.  สหชาตินทริยปัจจยั 
๑๐.  ฌานปัจจยั 
๑๑.  มคัคปัจจยั 
๑๒.  สมัปยตุตปัจจยั 
๑๓.  สหชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๑๔.  สหชาตตัถิปัจจยั 
๑๕.  สหชาตอวิคตปัจจยั 



๕ 
 

สหชาตชาตใิหญ่   มี ๔ ปัจจยั คือ  สหชาต  สหชาตนิสสย  สหชาตตัถิ  สหชาตอวิคต 
สหชาตชาตกิลาง  มี ๔ ปัจจยั คือ  อญัญมญัญ  วิปาก  สมัปยตุต  สหชาตวิปปยตุต 
สหชาตชาตเิล็ก    มี ๗ ปัจจยั คือ  เหต ุ สหชาตาธิปติ  สหชาตกมัม  นามอาหาร   
                                                    สหชาตินทริย  ฌาน  มคัค 
 
(๒) อารัมมณชาต ิ มี ๑๒ ปัจจยั 
๑.  อารัมมณปัจจยั 
๒.  อารัมมณาธิปติปัจจยั 
๓.  วตัถารัมมณปเุรชาตาธิปติปัจจยั 
๔.  วตัถารัมมณปเุรชาตนิสสยปัจจยั 
๕.  อารัมมณปูนิสสยปัจจยั 
๖.  อารัมมณปเุรชาตปัจจยั 
๗.  วตัถารัมมปเุรชาตปัจจยั 
๘.  วตัถารัมมณปเุรชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๙.  อารัมมณปเุรชาตตัถิปัจจยั 
๑๐.  วตัถารัมมณปเุรชาตตัถิปัจจยั 
๑๑.  อารัมมณปเุรชาตอวิคตปัจจยั 
๑๒.  วตัถารัมมณปเุรชาตอวิคตปัจจยั 
 
(๓) อนันตรชาต ิ มี ๗ ปัจจยั 
๑.  อนนัตรปัจจยั 
๒.  สมนนัตรปัจจยั 
๓.  อนนัตรูปนิสสยปัจจยั 
๔.  อาเสวนปัจจยั 
๕.  อนนัตรกมัมปัจจยั 
๖.  นตัถิปัจจยั 
๗.  วิคตปัจจยั 



๖ 
 

(๔) วัตถุปุเรชาตชาต ิ มี ๖ ปัจจยั 
๑.  วตัถปุเุรชาตนิสสยปัจจยั 
๒.  วตัถปุเุรชาตปัจจยั 
๓.  วตัถปุเุรชาตินทริยปัจจยั 
๔.  วตัถปุเุรชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๕.  วตัถปุเุรชาตตัถิปัจจยั 
๖.  วตัถปุถเรชาตอวิคตปัจจยั 
 
(๕) ปัจฉาชาตชาต ิ มี ๔ ปัจจยั 
๑.  ปัจฉาชาตปัจจยั 
๒.  ปัจฉาชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๓.  ปัจฉาชาตตัถิปัจจยั 
๔.  ปัจฉาชาตอวิคตปัจจยั 
 
(๖) อาหารชาต ิ มี ๓ ปัจจยั  
๑.  รูปอาหารปัจจยั 
๒.  อาหารัตถิปัจจยั 
๓.  อาหารอวิคตปัจจยั 
 
(๗) รูปชีวิตนิทริยชาต ิ มี ๓ ปัจจยั 
๑.  รูปชีวิตินทริยปัจจยั 
๒.  อินทริยตัถิปัจจยั 
๓.  อินทริยอวิคตปัจจยั 
 
(๘) ปกตูปนิสสยชาต ิ มี ๑ ปัจจยั คือ ปกตปูนิสสยปัจจยั 
 
(๙) นานักขณิกกัมมชาต ิ มี ๑ ปัจจยั  คือ นานกัขณิกกมัมปัจจยั 



๗ 
 

สรุปความเป็นปัจจัยและปัจจยุปบัน 
(๑)  นาม เป็นปัจจัยแก่ นาม  มี ๗ ปัจจยั 
๑.  อนนัตรปัจจยั 
๒.  สมนนัตรปัจจยั 
๓.  อนนัตรูปนิสสยปัจจยั 
๔.  อาเสวนปัจจยั 
๕.  สมัปยตุตปัจจยั 
๖.  นตัถิปัจจยั 
๗.  วิคตปัจจยั 
 
(๒)  นาม เป็นปัจจัยแก่ รูป  มี ๔ ปัจจยั 
๑.  ปัจฉาชาตปัจจยั 
๒.  ปัจฉาชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๓.  ปัจฉาชาตตัถิปัจจยั 
๔.  ปัจฉาชาตอวิคตปัจจยั 
 
(๓)  นาม เป็นปัจจัยแก่ นามรูป  มี ๙ ปัจจยั 
๑.  เหตปัุจจยั 
๒.  สหชาตาธิปติปัจจยั 
๓.  สหชาตกมัมปัจจยั 
๔.  นานกัขณิกกมัมปัจจยั 
๕.  วิปากปัจจยั 
๖.  นามอาหารปัจจยั 
๗.  สหชาตินทริยปัจจยั 
๘.  ฌานปัจจยั 
๙.  มคัคปัจจยั 
 



๘ 
 

(๔)  รูป  เป็นปัจจัยแก่  รูป  มี ๖ ปัจจยั 
๑.  รูปอาหารปัจจยั 
๒.  รูปชีวิตินทริยปัจจยั 
๓.  อาหารัตถิปัจจยั 
๔.  อินทริยตัถิปัจจยั 
๕.  อาหารอวิคตปัจจยั 
๖.  อินทริยอวิคตปัจจยั 
 
(๕)  รูป  เป็นปัจจัยแก่  นาม  มี ๑๑  ปัจจยั 
๑.  วตัถปุเุรชาตนิสสยปัจจยั 
๒.  วตัถารัมมณปเุรชาตนิสสยปัจจยั 
๓.  วตัถปุเุรชาตปัจจยั 
๔.  อารัมมณปเุรชาตปัจจยั 
๕.  ปเุรชาตินทริยปัจจยั 
๖.  วตัถปุเุรชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๗.  วตัถารัมมณปเุรชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๘.  วตัถปุเุรชาตตัถิปัจจยั 
๙.  อารัมมณปเุรชาตตัถิปัจจยั 
๑๐.  วตัถปุเุรชาตอวิคตปัจจยั 
๑๑.  อารัมมณปเุรชาตอวิคตปัจจยั 
 
(๖)  รูป  เป็นปัจจัยแก่  นามรูป  ไม่มี  
 
(๗)  นามรูป  เป็นปัจจยัแก่  นาม  มี ๒ ปัจจยั 
๑.  อารัมมณาธิปติปัจจยั 
๒.  อารัมมณปูนิสสยปัจจยั 
 



๙ 
 

(๘)  นามรูป  เป็นปัจจยัแก่  รูป  ไม่มี 
 
(๙)  นามรูป  เป็นปัจจยัแก่  นามรูป  มี ๖ ปัจจยั 
๑.  สหชาตปัจจยั 
๒.  อญัญมญัญปัจจยั 
๓.  สหชาตนิสสยปัจจยั 
๔.  สหชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๕.  สหชาตตัถิปัจจยั 
๖.  สหชาตอวิคตปัจจยั 
 
(๑๐)  บัญญัต ิ นามรูป  เป็นปัจจัยแก่  นาม  มี ๒ ปัจจยั 
๑.  อารัมมณปัจจยั 
๒.  ปกตปูนิสสยปัจจยั 
 
(๑๑)  บัญญัต ิ นามรูป  เป็นปัจจัยแก่  รูป   ไม่มี 
 

สรุปปัจจัยโดยกาล 
(๑)  ปัจจุบันกาล  มี ๑๗ ปัจจยั 
๑.  เหตปัุจจยั 
๒.  สหชาตาธิปติปัจจยั 
๓.  สหชาตปัจจยั 
๔.  อญัญมญัญปัจจยั 
๕.  นิสสยปัจจยั .. 
๖.  ปเุรชาตปัจจยั .. 
๗.  ปัจฉาชาตปัจจยั 
๘.  สหชาตกมัมปัจจยั 
๙.  วิปากปัจจยั 



๑๐ 
 

๑๐.  อาหารปัจจยั ..  
๑๑.  อินทริยปัจจยั .. 
๑๒.  ฌานปัจจยั 
๑๓.  มคัคปัจจยั 
๑๔.  สมัปยตุตปัจจยั 
๑๕.  วิปปยตุตปัจจยั .. 
๑๖.  อตัถิปัจจยั .. 
๑๗.  อวิคตปัจจยั .. 
 
(๒)  อดีตกาล  มี ๗ ปัจจยั 
๑.  อนนัตรปัจจยั 
๒.  สมนนัตรปัจจยั 
๓.  อนนัตรูปนิสสยปัจจยั 
๔.  อาเสวนปัจจยั 
๕.  นานกัขณิกกมัมปัจจยั 
๖.  นตัถิปัจจยั 
๗.  วิคตปัจจยั 
 
(๓)  ปัจจุบัน  อดตี  อนาคต  ไม่มี  
 
(๔)  ปัจจุบัน  อดตี  อนาคต  และกาลวิมุตติ  มี ๔ ปัจจยั 
๑.  อารัมมณปัจจยั   
๒.  อารัมมณาธิปติปัจจยั 
๓.  อารัมมณปูนิสสยปัจจยั 
๔.  ปกตปูนิสสยปัจจยั 
 
 



๑๑ 
 

สรุปปัจจัยโดยสัตต ิ
(๑)  ชนกสัตต ิ มี ๘ ปัจจยั 
๑.  อนนัตรปัจจยั 
๒.  สมนนัตรปัจจยั 
๓.  อนนัตรูปนิสสยปัจจยั 
๔.  ปกตปูนิสสยปัจจยั 
๕.  อาเสวนปัจจยั 
๖.  นานกัขณิกกมัมปัจจยั 
๗.  นตัถิปัจจยั 
๘.  วิคตปัจจยั 
 
(๒)  อุปถัมภกสัตต ิ มี ๔ ปัจจยั 
๑.  ปัจฉาชาตปัจจยั 
๒.  ปัจฉาชาตวิปปยตุตปัจจยั 
๓.  ปัจฉาชาตตัถิปัจจยั 
๔.  ปัจฉาชาตอวิคตปัจจยั 
 
(๓)  อนุปาลกสัตต ิ มี ๓ ปัจจยั 
๑.  รูปชีวิตินทริยปัจจยั 
๒.  รูปชีวิตินทริยตัถิปัจจยั 
๓.  รูปชีวิตินทริยอวิคตปัจจยั 
 
(๔)  ชนกสัตต ิและ อุปถัมภกสัตต ิ ได้แก่ ปัจจยัท่ีเหลือ   
 
 
 
 



๑๒ 
 

ปัจจัยที่เป็นไปได้ในสิ่งไม่มีชีวิต  มี ๕ ปัจจยั  
๑. สหชาตปัจจยั 
๒.  อญัญมญัญปัจจยั 
๓.  สหชาตนิสสยปัจจยั 
๔.  สหชาตตัถิปัจจยั 
๕.  สหชาตอวิคตปัจจยั 
 
สัพพัฏฐานิกปัจจัย  มี ๔ ปัจจยั 
๑.  สหชาตปัจจยั 
๒.  นิสสยปัจจยั 
๓.  อตัถิปัจจยั 
๔.  อวิคตปัจจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๑.  ปจจฺยายานุโลม  ๒.  สงขฺฺยาวาร 
สุทธฺ 

[๔๓๙]  เหตยุา  สตฺต,  อารมฺมเณ  นว,  อธิปติยา  ทส,  อนนฺตเร  สตฺต,  สมนนฺตเร  
สตฺต,  สหชาเต  นว,  อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  เตรส,  อปุนิสฺสเย  นว,  ปเุรชาเต  ตีณิ,  
ปจฺฉาชาเต  ตีณิ,   อาเสวเน  ตีณิ,  กมฺเม  สตฺต,  วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  สตฺต,  อินฺทฺริเย  
สตฺต,  ฌาเน  สตฺต,  มคฺเค  สตฺต,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  ปญฺจ,  อตฺถิยา  เตรส,    
นตฺถิยา  สตฺต,  วิคเต  สตฺต,  อวิคเต  เตรส. 

เหตุสภาค 
[๔๔๐]  เหตปุจฺจยา  อธิปติยา  จตฺตาริ,  สหชาเต  สตฺต,  อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  

สตฺต,   วิปาเก  เอกํ,  อินฺทฺริเย  จตฺตาริ,  มคฺเค  จตฺตาริ,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,  
อตฺถิยา  สตฺต,    อวิคเต  สตฺต.  (๑๑) 

เหตุสามญฺญฆฏนา 
[๔๔๑]  เหตสุหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  เหตุ
สหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

เหตสุหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปา
กอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
เหตสุหชาตนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปาก
วิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สอินฺทริฺยมคฺคฆฏนา 
[๔๔๒]  เหตสุหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  เหตสุหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริย 
มคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เทฺว.  เหตสุหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เทฺว.  (อวิปาก. ๔.) 

เหตสุหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺต ิ  เอกํ.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปาก-อินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย 
มคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  เหตสุหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิ 



๑๔ 
 

อวิคตนฺติ  เอกํ.  เหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สาธิปตอิินฺทริฺยมคฺคฆฏนา 
[๔๔๓]  เหตาธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  เหตาธิปติ

สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  เหตาธิปติสหชาต
นิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เทฺว.  (อวิปาก. ๓.) 

เหตาธิปติสหชาตนิสฺสยวปิากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  เหตาธิปติสหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  เหตาธิปติสหชาตนิสฺสย 
วิปากอินฺทฺริยมคฺควิปปฺ-ยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

เหตมุลูกํ  นิฏฺฐิตํ. 
------------- 

 
อารมฺมณสภาค 

[๔๔๔]  อารมฺมณปจฺจยา  อธิปติยา  สตฺต,  นิสฺสเย  ตีณิ,  อปุนิสฺสเย  สตฺต,          
ปเุรชาเต  ตีณิ,   วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,  อตฺถิยา  ตีณิ,  อวิคเต  ตีณิ.  (๗) 

อารมฺมณฆฏนา 
[๔๔๕]  อารมฺมณาธิปติอปุนิสฺสยนฺติ  สตฺต.  อารมฺมณปเุรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  

อารมฺมณนิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  อารมฺมณาธิปติอปุนิสฺสยปเุรชาต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อารมฺมณาธิปตินิสฺสยอปุนิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
(๕) 

อารมฺมณมลูกํ. 
------------ 

 
อธิปตสิภาค 

[๔๔๖]  อธิปติปจฺจยา  เหตยุา  จตฺตาริ,  อารมฺมเณ  สตฺต,  สหชาเต  สตฺต,  
อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  อฏฺฐ}  อปุนิสฺสเย  สตฺต,  ปเุรชาเต  เอกํ,  วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  



๑๕ 
 

สตฺต,  อินฺทฺริเย  สตฺต,  มคฺเค  สตฺต,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  จตฺตาริ,  อตฺถิยา  อฏฺฐ  
อวิคเต  อฏฺฐ.  (๑๕) 

มิสฺสกฆฏนา 
[๔๔๗]  อธิปติอตฺถิอวิคตนฺติ  อฏฺฐ.  อธิปตินิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  อฏฺฐ.  อธิปตินิสฺสย

วิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  จตฺตาริ. 
ปกณฺิณกฆฏนา  (๓) 

[๔๔๘]  อธิปติอารมฺมณปูนิสฺสยนฺติ  สตฺต.  อธิปติอารมฺมณปูนิสฺสยปเุรชาต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อธิปติอารมฺมณนิสฺสยอปุนิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ. 

สหชาตสามญฺญฆฏนา 
[๔๔๙]  อธิปติสหชาตนสฺิสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อธิปติสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย 

สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. 
๓.) 

อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อธิปติสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปาก 
สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.    
(สวิปาก. ๓.) 

สาหารอินฺทริฺยฆฏนา 
[๔๕๐]  อธิปติสหชาตนิสฺสยอาหารอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อธิปติสหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอาหารอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อธิปติสหชาตนิสฺสยอาหาร 
อินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๓.) 

อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อธิปติสหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอาหารอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อธิปติสหชาตนิสฺสย    
วิปากอาหารอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

สอินฺทริฺยมคฺคฆฏนา 
[๔๕๑]  อธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อธิปติสหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  อธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริย 
มคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๓.) 



๑๖ 
 

อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อธิปติสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย 
มคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

สเหตุอินฺทริฺยมคฺคฆฏนา 
[๔๕๒]  อธิปติเหตสุหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  อธิปติเหตุ

สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  อธิปติเหตสุหชาต
นิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เทฺว.  (อวิปาก. ๓.) 

อธิปติเหตสุหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อธิปติเหตสุหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อธิปตเิหตสุหชาตนิสฺสย  
วิปากอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

อธิปติมลูกํ. 
------------ 

 
อนนฺตรสภาค 

[๔๕๓]  อนนฺตรปจฺจยา  สมนนฺตเร  สตฺต,  อปุนิสฺสเย  สตฺต,  อาเสวเน  ตีณิ,  กมฺเม  
เอกํ,    นตฺถิยา  สตฺต,  วิคเต  สตฺต.  (๖) 

อนนฺตรฆฏนา 
[๔๕๔]  อนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ  สตฺต.  อนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสย   

อาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ  ตีณิ.  อนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสยกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ  เอกํ. 
อนนฺตรมลูกํ. 
------------- 

 
สมนนฺตรสภาค 

[๔๕๕]  สมนนฺตรปจฺจยา  อนนฺตเร  สตฺต,  อปุนิสฺสเย  สตฺต,  อาเสวเน  ตีณิ,  กมฺเม  
เอกํ,    นตฺถิยา  สตฺต,  วิคเต  สตฺต. 

 
 



๑๗ 
 

ปกณฺิณกฆฏนา 
[๔๕๖]  สมนนฺตรอนนฺตรอปุนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ  สตฺต.  สมนนฺตรอนนฺตรอปุนิสฺสย   

อาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ  ตีณิ.  สมนนฺตรอนนฺตรอปุนิสฺสยกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ  เอกํ.  (๓) 
สมนนฺตรมลูกํ. 

------------- 
 

สหชาตสภาค 
[๔๕๗]  สหชาตปจฺจยา  เหตยุา  สตฺต,  อธิปติยา  สตฺต,  อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  

นว,   กมฺเม  สตฺต,  วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  สตฺต,  อินฺทฺริเย  สตฺต,  ฌาเน  สตฺต,  มคฺเค  สตฺต,  
สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,  อตฺถิยา  นว,  อวิคเต  นว.  (๑๔) 

สหชาตฆฏนา  (๑๐) 
[๔๕๘]  สหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  นว.  สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺต ิ 

ตีณิ.  สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  สหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (อวิปาก. ๕.) 

สหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ. สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺต ิ 
เอกํ.  สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  สหชาตนิสฺสยวิปาก
วิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
(สวิปาก. ๕.) 

สหชาตมลูกํ. 
------------ 

 
อญฺญมญฺญสภาค 

[๔๕๙]  อญฺญมญฺญปจฺจยา  เหตยุา  ตีณิ,  อธิปติยา  ตีณิ,  สหชาเต  ตีณิ,  นิสฺสเย  
ตีณิ,  กมฺเม  ตีณิ,  วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  ตีณิ,  อินฺทฺริเย  ตีณิ,  ฌาเน  ตีณิ,  มคฺเค  ตีณิ,  
สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  เอกํ,  อตฺถิยา  ตีณิ,  อวิคเต  ตีณิ.  (๑๔) 

 
 



๑๘ 
 

อญฺญมญฺญฆฏนา 
[๔๖๐]  อญฺญมญฺญสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อญฺญมญฺญสหชาต

นิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อญฺญมญฺญ  สหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ.  (อวิปาก. ๓”) 

อญฺญมญฺญสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อญฺญมญฺญสหชาตนิสฺสยวิปาก 
สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อญฺญมญฺญสหชาตนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
(สวิปาก. ๓.) 

อญฺญมญฺญมลูกํ. 
------------ 

 
นิสฺสยสภาค 

[๔๖๑]  นิสฺสยปจฺจยา  เหตยุา  สตฺต,  อารมฺมเณ  ตีณิ,  อธิปติยา  อฏฺฐ,  สหชาเต  
นว,   อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  อปุนิสฺสเย  เอกํ,  ปเุรชาเต  ตีณิ,  กมฺเม  สตฺต,  วิปาเก  เอกํ,       
อาหาเร  สตฺต,  อินฺทฺริเย  สตฺต,  ฌาเน  สตฺต,  มคฺเค  สตฺต,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต 
ปญฺจ,  อตฺถิยา  เตรส,  อวิคเต  เตรส.  (๑๗) 

นิสฺสยมิสฺสกฆฏนา  (๖) 
[๔๖๒]  นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  เตรส.  นิสฺสยอธิปตอิตฺถิอวิคตนฺติ อฏฺฐ.  นิสฺสยอินฺทฺริย 

อตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  นิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ปญฺจ.  นิสฺสยอธิปติวิปปฺยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  นิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ. 

ปกณฺิณกฆฏนา  (๔) 
[๔๖๓] นิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ. นิสฺสยอารมฺมณปเุรชาตวิปปฺยตฺุต 

อตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  นิสฺสยอารมฺมณาธิปติอปุนิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
นิสฺสยปเุรชาตอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ. 

สหชาตฆฏนา 
[๔๖๔]  นิสฺสยสหชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  นว.  นิสฺสยสหชาตอญฺญมญฺญอตฺถิอวิคตนฺต ิ 

ตีณิ.  นิสฺสยสหชาตอญฺญมญฺญสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  นิสฺสยสหชาตวิปปฺยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  นิสฺสยสหชาตอญฺญมญฺญวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (อวิปาก. ๕.) 



๑๙ 
 

นิสฺสยสหชาตวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ. นิสฺสยสหชาตอญฺญมญฺญวิปากอตฺถิอวิคตนฺต ิ 
เอกํ.  นิสฺสยสหชาตอญฺญมญฺญวิปากสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  นิสฺสยสหชาตวิปาก
วิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  นิสฺสยสหชาตอญฺญมญฺญวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
(สวิปาก. ๕.) 

นิสฺสยมลูกํ. 
------------- 

อุปนิสฺสยสภาค 
[๔๖๕]  อปุนิสฺสยปจฺจยา  อารมฺมเณ  สตฺต,  อธิปติยา  สตฺต,  อนนฺตเร  สตฺต,  

สมนนฺตเร  สตฺต,  นิสฺสเย  เอกํ,  ปเุรชาเต  เอกํ,  อาเสวเน  ตีณิ,  กมฺเม  เทฺว,  วิปปฺยตฺุเต  
เอกํ,  อตฺถิยา  เอกํ,  นตฺถิยา  สตฺต,  วิคเต  สตฺต,  อวิคเต  เอกํ.  (๑๓) 

อุปนิสฺสยฆฏนา 
[๔๖๖]  อปุนิสฺสยอารมฺมณาธิปตีติ  สตฺต.  อปุนิสฺสยอารมฺมณาธิปติปเุรชาตอตฺถิอวิคตนฺต ิ 
เอกํ.  อปุนิสฺสยอารมฺมณาธิปตินิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อปุนิสฺสยอนนฺตร
สมนนฺตรนตฺถิวิคตนฺติ  สตฺต.  อปุนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรอาเสวนนตฺถิวิคตนฺติ  ตีณิ. อปุนิสฺสย 
กมฺมนฺติ  เทฺว.  อปุนิสฺสยอนนฺตรสมนนฺตรกมฺมนตฺถิวิคตนฺติ  เอกํ. 

อปุนิสฺสยมลูกํ. 
------------- 

ปุเรชาตสภาค 
[๔๖๗]  ปเุรชาตปจฺจยา  อารมฺมเณ  ตีณิ,  อธิปติยา  เอกํ,  นิสฺสเย  ตีณิ,  อปุนิสฺสเย  

เอกํ,  อินฺทฺริเย  เอกํ,  วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,  อตฺถิยา  ตีณิ,  อวิคเต  ตีณิ.  (๘) 
ปุเรชาตฆฏนา 

[๔๖๘]  ปเุรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  ปเุรชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  
ปเุรชาต-อารมฺมณอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  ปเุรชาตอารมฺมณนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  
ปเุรชาตอารมฺมณาธิปติอปุนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ. ปเุรชาตอารมฺมณาธิปตินิสฺสยอปุนิสฺสย 
วิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  ปเุรชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ. 

ปเุรชาตมลูกํ. 
------------ 



๒๐ 
 

ปจฉฺาชาตสภาค 
[๔๖๙]  ปจฺฉาชาตปจฺจยา  วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,  อตฺถิยา  ตีณิ,  อวิคเต  ตีณิ. 

ปจฉฺาชาตฆฏนา  (๑) 
[๔๗๐]  ปจฺฉาชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ. 

ปจฺฉาชาตมลูกํ. 
------------ 

 
อาเสวนสภาค 

[๔๗๑]  อาเสวนปจฺจยา  อนนฺตเร  ตีณิ,  สมนนฺตเร  ตีณิ,  อปุนิสฺสเย  ตีณิ,  นตฺถิยา  
ตีณิ,  วิคเต  ตีณิ. 

อาเสวนฆฏนา  (๑) 
[๔๗๒]  อาเสวนอนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ  ตีณิ. 

อาเสวนมลูกํ. 
------------- 

 
กมฺมสภาค 

[๔๗๓]  กมฺมปจฺจยา  อนนฺตเร  เอกํ,  สมนนฺตเร  เอกํ,  สหชาเต  สตฺต,  อญฺญมญฺเญ  
ตีณิ,    นิสฺสเย  สตฺต,  อปุนิสฺสเย  เทฺว,  วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  สตฺต,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,    
วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,    อตฺถิยา  สตฺต,  นตฺถิยา  เอกํ,  วิคเต  เอกํ,  อวิคเต  สตฺต.  (๑๔) 

กมฺมปกณฺิณกฆฏนา  (๒) 
[๔๗๔]  กมฺมอปุนิสฺสยนฺติ  เทฺว.  กมฺมอนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสย  นตฺถิวิคตนฺติ  เอกํ. 

สหชาตฆฏนา 
[๔๗๕]  กมฺมสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  กมฺมสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  กมฺมสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอาหารสมฺปยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  ตีณิ.  กมฺมสหชาตนิสฺสยอาหารวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  กมฺมสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย  
วิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  กมฺมสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยตฺุตอตฺถิ 



๒๑ 
 

อวิคตนฺติ  เอกํ.  กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  กมฺมสหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอาหารวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

กมฺมมลูกํ. 
------------ 

 
วิปากสภาค 

[๔๗๖]  วิปากปจฺจยา  เหตยุา  เอกํ,  อธิปติยา  เอกํ,  สหชาเต  เอกํ,  อญฺญมญฺเญ  
เอกํ,  นิสฺสเย  เอกํ,  กมฺเม  เอกํ,  อาหาเร  เอกํ,  อินฺทฺริเย  เอกํ,  ฌาเน  เอกํ,  มคฺเค  เอกํ,  
สมฺปยตฺุเต  เอกํ,  วิปปฺยตฺุเต   เอกํ,  อตฺถิยา  เอกํ,  อวิคเต  เอกํ.  (๑๔) 

วิปากฆฏนา  (๕) 
[๔๗๗]  วิปากสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  วิปากสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  วิปากสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.     
วิปากสหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  วิปากสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปปฺยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ. 

วิปากมลูกํ. 
----------- 

 
อาหารสภาค 

[๔๗๘]  อาหารปจฺจยา อธิปติยา  สตฺต,  สหชาเต  สตฺต, อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  
สตฺต,   กมฺเม  สตฺต,  วิปาเก  เอกํ,  อินฺทฺริเย  สตฺต,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,     
อตฺถิยา  สตฺต,  อวิคเต  สตฺต. 

อาหารมิสฺสกฆฏนา 
[๔๗๙]  อาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต. 

สหชาตสามญฺญฆฏนา 
[๔๘๐]  อาหารสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  
อาหารสหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 



๒๒ 
 

อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ. อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปาก 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ  เอกํ.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย   
วิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สกมฺมฆฏนา 
[๔๘๑]  อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยกมฺมอตฺถิอวิคตนฺติ ตีณิ. อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยกมฺมสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
ตีณิ.  อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยกมฺมวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยกมฺมวิปากสมฺปยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อาหารสหชาตนิสฺสยกมฺมวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อาหาร
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยกมฺมวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สอินฺทริฺยฆฏนา 
[๔๘๒]  อาหารสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อาหารสหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริย  
สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  อาหารสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  
(อวิปาก. ๔.) 

อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย   
สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ เอกํ. อาหารสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
อาหารสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สาธิปตอิินฺทริฺยฆฏนา 
[๔๘๓]  อาหาราธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อาหาราธิปติ

สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อาหาราธิปติสหชาต
นิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๓.) 



๒๓ 
 

อาหาราธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อาหาราธิปติ
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อาหาราธิปติสหชาต
นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

อาหารมลูกํ. 
------------ 

 
อินฺทริฺยสภาค 

[๔๘๔]  อินฺทฺริยปจฺจยา  เหตยุา  จตฺตาริ,  อธิปติยา  สตฺต,  สหชาเต  สตฺต,  
อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  สตฺต,  ปเุรชาเต  เอกํ,  วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  สตฺต,  ฌาเน  
สตฺต,  มคฺเค  สตฺต,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,  อตฺถิยา  สตฺต,  อวิคเต  สตฺต.  (๑๔) 

อินฺทริฺยมิสฺสกฆฏนา  (๓) 
[๔๘๕]  อินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริยนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริย

นิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ. 
ปกณฺิณกฆฏนา  (๑) 

[๔๘๖]  อินฺทฺริยนิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ. 
สหชาตสามญฺญฆฏนา  (๙) 

[๔๘๗]  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  
อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย    
วิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สมคฺคฆฏนา  (๙) 
[๔๘๘]  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยมคฺคอตฺถิอวคิตนฺติ ตีณิ. อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
ตีณิ.  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 



๒๔ 
 

อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสย  วิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริย
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สฌานฆฏนา  (๙) 
[๔๘๙]  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺต ิ  ตีณิ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยฌานสมฺปยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  ตีณิ.  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากฌานสมฺปยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริย
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สฌานมคฺคฆฏนา  (๙) 
[๔๙๐]  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานมคฺคอตฺถิอวคิตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริยสหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยฌานมคฺคอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย
ฌานมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยฌานมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺต ิ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากฌานมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริย  สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย  
วิปากฌานมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากฌานมคฺควิปปฺยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากฌานมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สาหารฆฏนา  (๙) 
[๔๙๑]  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริยสหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอาหาร   
สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.     อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยอาหารวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  
(อวิปาก. ๔.) 



๒๕ 
 

อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอาหาร   
สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ เอกํ.  อินฺทฺริยสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ. อินฺทฺริยสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอาหารวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติเอกํ. (สวิปาก.๕) 

สาธิปตอิาหารฆฏนา  (๖) 
[๔๙๒]  อินฺทฺริยาธิปติสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริยาธิปติ

สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอาหารสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  อินฺทฺริยาธิปติสหชาตนิสฺสย
อาหารวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๓.) 

อินฺทฺริยาธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยาธิปติ
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยาธิปติสหชาต
นิสฺสยวิปากอาหารวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

สาธิปตมิคฺคฆฏนา  (๖) 
[๔๙๓]  อินฺทฺริยาธิปติสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  อินฺทฺริยาธิปติ

สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  อินฺทฺริยาธิปติสหชาต
นิสฺสยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๓.) 

อินฺทฺริยาธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยาธิปติ
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยาธิปติสหชาต
นิสฺสยวิปากมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

สเหตุมคฺคฆฏนา  (๙) 
[๔๙๔]  อินฺทฺริยเหตสุหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  อินฺทฺริยเหตสุหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  อินฺทฺริยเหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยมคฺค    
สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เทฺว.  อินฺทฺริยเหตสุหชาตนิสฺสยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.        
(อวิปาก. ๔.) 

อินฺทฺริยเหตสุหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺต ิ  เอกํ.  อินฺทฺริยเหตสุหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยเหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย      
วิปากมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยเหตสุหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปปฺยตฺุต 



๒๖ 
 

อตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ. อินฺทฺริยเหตสุหชาตอญฺญมญฺญ-นิสฺสยวิปากมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สเหตุอธิปตมิคฺคฆฏนา  (๖) 
[๔๙๕] อินฺทฺริยเหตาธิปติสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ จตฺตาริ.  อินฺทฺริยเหตาธิปต ิ

สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เทฺว.  อินฺทฺริยเหตาธิปติสหชาต
นิสฺสยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  (อวิปาก. ๓.) 

อินฺทฺริยเหตาธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยเหตาธิปติ
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  อินฺทฺริยเหตาธิปติสหชาต
นิสฺสยวิปากมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

อินฺทฺริยมลูกํ. 
---------- 

ฌานสภาค 
[๔๙๖]  ฌานปจฺจยา  สหชาเต  สตฺต,  อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  สตฺต,  วิปาเก  

เอกํ,  อินฺทฺริเย  สตฺต,  มคฺเค  สตฺต,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,  อตฺถิยา  สตฺต,      
อวิคเต  สตฺต.  (๑๐) 

สามญฺญฆฏนา  (๙) 
[๔๙๗]  ฌานสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปาก 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย        
วิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก.๕.) 

สอินฺทริฺยฆฏนา  (๙) 
[๔๙๘]  ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  ตีณิ.       ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 
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ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย
วิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุต 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌาน
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สมคฺคฆฏนา  (๙) 
[๔๙๙]  ฌานสหชาตนิสฺสยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยมคฺคอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
ตีณิ.  ฌานสหชาตนิสฺสยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย    
วิปากมคฺคอตฺถิอวิคตนฺต ิ  เอกํ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากมคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สอินฺทริฺยมคฺคฆฏนา  (๙) 
[๕๐๐]  ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  ฌานสหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริย 
มคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  ฌานสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺคอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌาน  สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย 
มคฺคสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  เอกํ.  ฌานสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยมคฺควิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

ฌานมลูกํ. 
----------- 
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มคฺคสภาค 
[๕๐๑]  มคฺคปจฺจยา เหตยุา จตฺตาริ,  อธิปติยา  สตฺต,  สหชาเต  สตฺต,  อญฺญมญฺเญ  

ตีณิ,    นิสฺสเย  สตฺต,  วิปาเก  เอกํ,  อินฺทฺริเย  สตฺต,  ฌาเน  สตฺต,  สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,          
วิปปฺยตฺุเต  ตีณิ,  อตฺถิยา  สตฺต,  อวิคเต  สตฺต.  (๑๐) 

มคฺคสามญฺญฆฏนา  (๙) 
[๕๐๒]  มคฺคสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปาก 
อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  
มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากวปิปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปาก
วิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สอินฺทริฺยฆฏนา  (๙) 
[๕๐๓]  มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  ตีณิ.        มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอนฺิทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย
วิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ เอกํ. มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ  เอกํ.  มคฺค
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สฌานฆฏนา  (๙) 
[๕๐๔]  มคฺคสหชาตนิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยฌานอตฺถิอวิคตนฺต ิ ตีณิ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยฌานสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
ตีณิ.  มคฺคสหชาตนิสฺสยฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย      
วิปากฌานอตฺถิอวิคตนฺต ิ  เอกํ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากฌานสมฺปยตฺุตอตฺถิ 
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อวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สอินฺทริฺยฌานฆฏนา  (๙) 
[๕๐๕]  มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  มคฺคสหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริย
ฌานสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  มคฺคสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
ตีณิ.  (อวิปาก. ๔.) 

มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอนฺิทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺค  สหชาตอญฺญมญฺญ
นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริย
ฌานสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคสหชาตอญฺญ-มญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยฌานวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สาธิปตอิินฺทริฺยฆฏนา  (๖) 
[๕๐๖]  มคฺคาธิปตสิหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  สตฺต.  มคฺคาธิปติสหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ  ตีณิ.  มคฺคาธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริย
วิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๓.) 

มคฺคาธิปตสิหชาตนิสฺสยวปิากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคาธิปติสหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ. มคฺคาธิปติสหชาตนิสฺสยวิปาก 
อินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

สเหตุอินฺทริฺยฆฏนา  (๙) 
[๕๐๗]  มคฺคเหตสุหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  มคฺคเหตสุหชาต 

อญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  มคฺคเหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริย 
สมฺปยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เทฺว.  มคฺคเหตสุหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  
(อวิปาก. ๔.) 

มคฺคเหตสุหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคเหตสุหชาต 
อญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคเหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสย     
วิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิ-อวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคเหตสุหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุต 
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อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ. มคฺคเหตสุหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺต ิ 
เอกํ.  (สวิปาก. ๕.) 

สเหตาธิปตอิินฺทริฺยฆฏนา  (๖) 
[๕๐๘]  มคฺคเหตาธิปติสหชาตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  มคฺคเหตาธิปติ

สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  มคฺคเหตาธิปติสหชาต
นิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เทฺว.  (อวิปาก. ๓.) 

มคฺคเหตาธิปติสหชาตนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคเหตาธิปติ
สหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอินฺทฺริยสมฺปยตฺุตอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  มคฺคเหตาธิปติสหชาต
นิสฺสยวิปากอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถิอวคิตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๓.) 

มคฺคมลูกํ. 
------------ 

 
สมฺปยุตตฺสภาค 

[๕๐๙] สมฺปยตฺุตปจฺจยา  เหตยุา  ตีณิ, อธิปติยา  ตีณิ,  สหชาเต  ตีณิ, อญฺญมญฺเญ  
ตีณิ,    นิสฺสเย  ตีณิ,  กมฺเม  ตีณิ,  วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  ตีณิ,  อินฺทฺริเย  ตีณิ,  ฌาเน  ตีณิ,  
มคฺเค  ตีณิ,   อตฺถิยา  ตีณิ  อวิคเต  ตีณิ.  (๑๓) 

สมฺปยุตตฺฆฏนา  (๒) 
[๕๑๐]  สมฺปยตฺุตสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  (อวิปาก. ๑.) 
สมฺปยตฺุตสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (สวิปาก. ๑.) 

สมฺปยตฺุตมลูกํ. 
------------- 

 
วิปปฺยุตตฺสภาค 

[๕๑๑]  วิปปฺยตฺุตปจฺจยา  เหตยุา  ตีณิ,  อารมฺมเณ  ตีณิ,  อธิปติยา  จตฺตาริ,          
สหชาเต ตีณิ,  อญฺญมญฺเญ เอกํ,  นิสฺสเย ปญฺจ, อปุนิสฺสเย  เอกํ,  ปเุรชาเต  ตีณิ,              
ปจฺฉาชาเต  ตีณิ,  กมฺเม  ตีณิ,   วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  ตีณิ,  อินฺทฺริเย  ตีณิ,  ฌาเน  ตีณิ,  
มคฺเค  ตีณิ,  อตฺถิยา  ปญฺจ,  อวิคเต  ปญฺจ.  (๑๗) 



๓๑ 
 

วิปปฺยุตตฺมิสฺสกฆฏนา  (๔) 
[๕๑๒]  วิปปฺยตฺุต  อตฺถิอวิคตนฺติ  ปญฺจ.  วิปปฺยตฺุตนิสฺสยอตฺถิอวคิตนฺติ  ปญฺจ.    

วิปปฺยตฺุตาธิปตินิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  วิปปฺยตฺุตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ. 
ปกณฺิณกฆฏนา  (๕) 

[๕๑๓]  วิปปฺยตฺุตปจฺฉาชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  วิปปฺยตฺุตนิสฺสยปเุรชาตอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  ตีณิ.  วิปปฺยตฺุตอารมฺมณนิสฺสยปเุรชาตอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  วิปปฺยตฺุตอารมฺมณา
ธิปตินิสฺสยอปุนิสฺสยปเุรชาต-อตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  วิปปฺยตฺุตนิสฺสยปเุรชาตอินฺทฺริยอตฺถิ 
อวิคตนฺติ  เอกํ. 

สหชาตฆฏนา  (๔) 
[๕๑๔]  วิปปฺยตฺุตสหชาตนิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  ตีณิ.  วิปปฺยตฺุตสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  (อวิปาก. ๒.) 
วิปปฺยตฺุตสหชาตนิสฺสยวปิากอตฺถิอวิคตนฺติ  เอกํ.  วิปปฺยตฺุตสหชาตอญฺญมญฺญ

นิสฺสยวิปากอตฺถิอวิคตนฺต ิ เอกํ.  (สวิปาก. ๒.) 
วิปปฺยตฺุตมลูกํ. 

----------- 
 

อตถฺสิภาค 
[๕๑๕]  อตฺถิปจฺจยา  เหตยุา  สตฺต,  อารมฺมเณ  ตีณิ,  อธิปติยา  อฏฺฐ,  สหชาเต  นว,                

อญฺญ มญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  เตรส,  อปุนิสฺสเย  เอกํ,  ปเุรชาเต  ตีณิ,  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ,     
กมฺเม  สตฺต,   วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  สตฺต,  อินฺทฺริเย  สตฺต,  ฌาเน  สตฺต,  มคฺเค  สตฺต,  
สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  ปญฺจ,  อวิคเต  เตรส.  (๑๘) 

อตถฺมิิสสฺกฆฏนา  (๑๑) 
[๕๑๖]  อตฺถิอวิคตนฺติ  เตรส.  อตฺถินิสฺสยอวิคตนฺติ  เตรส.  อตฺถิอธิปติอวิคตนฺต ิ 

อฏฺฐ.  อตฺถิอธิปตินิสฺสยอวิคตนฺติ  อฏฺฐ.  อตฺถิอาหารอวิคตนฺติ  สตฺต.  อตฺถิอินฺทฺริยอวิคตนฺต ิ 
สตฺต.  อตฺถินิสฺสยอินฺทฺริยอวิคตนฺติ  สตฺต.  อตฺถิวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  ปญฺจ.  อตฺถิ  นิสฺสย   
วิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  ปญฺจ.  อตฺถิอธิปตินิสฺสยวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  จตฺตาริ.  อตฺถินิสฺสยอินฺทฺริย
วิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  ตีณิ. 



๓๒ 
 

ปกณฺิณกฆฏนา  (๘) 
[๕๑๗]  อตฺถิปจฺฉาชาตวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อตฺถิปเุรชาตอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อตฺถิ

นิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อตฺถิอารมฺมณปเุรชาตอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อตฺถิ
อารมฺมณนิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตํอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อตฺถิอารมฺมณาธิปติอปุนิสฺสยปเุรชาต  
อวิคตนฺติ  เอกํ.  อตฺถิอารมฺมณาธิปตินิสฺสยอปุนิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  เอกํ.  อตฺถิ
นิสฺสยปเุรชาตอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  เอกํ. 

สหชาตฆฏนา  (๑๐) 
[๕๑๘]  อตฺถิสหชาตนิสฺสยอวิคตนฺติ  นว.  อตฺถิสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอวิคตนฺต ิ 

ตีณิ.     อตฺถิสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อตฺถิสหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุ
ตอวิคตนฺติ  ตีณิ.  อตฺถิสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  เอกํ.  (อวิปาก. ๕.) 

อตฺถิสหชาตนสฺิสยวิปากอวิคตนฺติ เอกํ. อตฺถิสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอวิคตนฺต ิ 
เอกํ.  อตฺถิสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากสมฺปยตฺุตอวิคตนฺติ  เอกํ.  อตฺถิสหชาตนิสฺสย       
วิปากวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  เอกํ. อตฺถิสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอวิคตนฺติ  เอกํ.  
(สวิปาก. ๕.) 

อตฺถิมลูกํ. 
------------ 

 
นตถฺสิภาค 

[๕๑๙]  นตฺถิปจฺจยา  อนนฺตเร  สตฺต,  สมนนฺตเร  สตฺต,  อปุนิสฺสเย  สตฺต,  อาเสวเน  
ตีณิ,    กมฺเม  เอกํ,  วิคเต  สตฺต.  (๖) 

นตถฺฆิฏนา  (๓) 
[๕๒๐] นตฺถิอนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสยวิคตนฺติ สตฺต. นตฺถิอนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสย   

อาเสวนวิคตนฺติ  ตีณิ.  นตฺถิอนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสยกมฺมวิคตนฺติ  เอกํ. 
นตฺถิมลูกํ. 
------------- 

 
 



๓๓ 
 

วิคตสภาค 
[๕๒๑]  วิคตปจฺจยา  อนนฺตเร  สตฺต,  สมนนฺตเร  สตฺต,  อปุนิสฺสเย  สตฺต,  อาเสวเน  

ตีณิ,   กมฺเม  เอกํ,  นตฺถิยา  สตฺต.  (๖) 
วิคตฆฏนา  (๓) 

[๕๒๒]  วิคตอนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสยนตฺถีติ  สตฺต.  วิคตอนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสย        
อาเสวนนตฺถีติ  ตีณิ.  วิคตอนนฺตรสมนนฺตรอปุนิสฺสยกมฺมนตฺถีติ  เอกํ. 

วิคตมลูกํ. 
------------ 

 
อวิคตสภาค 

[๕๒๓]  อวิคตปจฺจยา เหตยุา  สตฺต, อารมฺมเณ  ตีณิ,  อธิปติยา  อฏฺฐ  สหชาเต  นว,            
อญฺญมญฺเญ  ตีณิ,  นิสฺสเย  เตรส,  อปุนิสฺสเย  เอกํ,  ปเุรชาเต  ตีณิ,  ปจฺฉาชาเต  ตีณิ,      
กมฺเม  สตฺต,   วิปาเก  เอกํ,  อาหาเร  สตฺต,  อินฺทฺริเย  สตฺต,  ฌาเน  สตฺต,  มคฺเค  สตฺต,  
สมฺปยตฺุเต  ตีณิ,  วิปปฺยตฺุเต  ปญฺจ,  อตฺถิยา  เตรส.  (๑๘) 

อวิคตมสิฺสกฆฏนา  (๑๑) 
[๕๒๔]  อวิคตอตฺถีติ  เตรส.  อวิคตนิสฺสยอตฺถีติ  เตรส.  อวิคตอธิปติอตฺถีติ  อฏฺฐ.  

อวิคตาธิปตินิสฺสยอตฺถีติ  อฏฺฐ.  อวิคต  อาหารอตฺถีติ  สตฺต.  อวิคตอินฺทฺริยอตฺถีติ  สตฺต.  
อวิคตนิสฺสยอินฺทฺริยอตฺถีต ิ สตฺต.  อวิคตวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  ปญฺจ.  อวิคตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถีต ิ 
ปญฺจ.  อวิคตอธิปตินิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  จตฺตาริ.  อวิคตนิสฺสยอินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถีต ิ 
ตีณิ. 

ปกณฺิณกฆฏนา  (๘) 
[๕๒๕]  อวิคตปจฺฉาชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  ตีณิ.  อวิคตปเุรชาตอตฺถีติ  ตีณิ.  อวิคต

นิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  ตีณิ.  อวิคตอารมฺมณปเุรชาตอตฺถีติ  ตีณิ.  อวิคตอารมฺมณ
นิสฺสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  ตีณิ.  อวิคตอารมฺมณาธิปติอปุนิสฺสยปเุรชาตอตฺถีติ  เอกํ.  
อวิคตอารมฺมณาธิปตินิสฺสย-อปุนสฺิสยปเุรชาตวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  เอกํ.  อวิคตนิสฺสยปเุรชาต 
อินฺทฺริยวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  เอกํ. 

 



๓๔ 
 

สหชาตฆฏนา  (๑๐) 
[๕๒๖]  อวิคตสหชาตนิสฺสยอตฺถีติ  นว.  อวิคตสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยอตฺถีติ  ตีณิ.  

อวิคตสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยสมฺปยตฺุตอตฺถีติ  ตีณิ.  อวิคตสหชาตนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถีต ิ 
ตีณิ.  อวิคตสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  เอกํ.  (อวิปาก. ๕.) 

อวิคตสหชาตนิสฺสยวิปากอตฺถีติ  เอกํ.  อวิคตสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากอตฺถีต ิ 
เอกํ.   อวิคตสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากสมฺปยตฺุตอตฺถีติ  เอกํ.  อวิคตสหชาตนิสฺสย      
วิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  เอกํ.  อวิคตสหชาตอญฺญมญฺญนิสฺสยวิปากวิปปฺยตฺุตอตฺถีติ  เอกํ.  
(สวิปาก. ๕.) 

อวิคตมลูกํ. 
ปญฺหาวารสฺส  อนโุลมคณนา นิฏฺฐิตา. 

-------------- 
 


