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නකමොතස්සභගවකතොඅ හකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

පට්ඨානපාළි 

(දුතික ොභාක ො) 

ධම්මානුක ොකම 

තිෙපට්ඨානං 
6. විතක්ෙත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො

ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච විතක්කෙො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධපටිච්චවිතක්කෙො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මංපටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ො 
චධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –සවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං
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ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාච රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං.(4) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක 
ඛ්න්කධ පටිච්ච විතක්කෙො චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධපටිච්චවිතක්කෙොෙටත්තාචරූපං.(5) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.…

ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිතක්කෙොච.(6) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා–සවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා විතක්කෙො
ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 
විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං
එෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිතක්කෙොචෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධාවිතක්කෙොචෙටත්තාචරූපං.(7) 

2. අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

අවිතක්ෙවිචා මත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

පටිච්ච ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්ෙංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචාක ො 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; විතක්ෙං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණඅවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධ පටිච්ච විචාක ොෙටත්තා ච

රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්ෙංපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

3 

පටුන 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – විතක්ෙං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

විතක්ෙං පටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං.(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විචාක ො ච
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ පටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිචාක ො
ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විචාක ො ච ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිචාක ො චෙටත්තාචරූපං.(5) 

3. අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපටිච්චඅවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; විචා ං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
ෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණවිචා ං පටිච්චෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං 

පටිච්ච ඛ්න්ධා, විචා ං පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච විචාක ො. එෙං මහාභූතං 
පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්ච විතක්කෙො.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මංපටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා; මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(4) 
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පටුන 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – විචා ං පටිච්ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා; මහාභූකත

පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච විතක්කෙො; මහාභූකත
පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා

ඛ්න්ධාචවිචාක ොච.(5) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –

පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙොච.(6) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච

විතක්කෙොච; මහාභූකත පටිච්චෙටත්තාරූපං.(7) 

4. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චවිතක්කෙො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක 
ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධ චමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා
– පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචා ං එෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පටිච්චතකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; 

සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(4) 
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පටුන 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්ච විතක්කෙො; සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(5) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා– පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා විතක්කෙොච…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධාවිතක්කෙොච. (6) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිතක්කෙොච…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

චවත්ථුඤ්චපටිච්ච ද්කවඛ්න්ධාවිතක්කෙොච; සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධච

මහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං. (7) 

5. අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ

විතක්ෙඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච

තකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා– අවිතක්ෙවිචා මත්කත

ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අවිතක්ෙවිචා මත්කත

ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; විතක්ෙඤ්චමහාභූකතච
පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්කත
ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
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අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණඅවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චවිචාක ො.

(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා

– පටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්ෙඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා; 

විතක්ෙඤ්චමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා– අවිතක්ෙවිචා මත්තංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවිචා ඤ්චපටිච්චතකයො
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච
ද්කව ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා
ෙටත්තා ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිචාක ොච…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච 

පටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිචාක ොච.(5) 

6. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–සවිතක්ෙසවිචා ංඑෙං
ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච
විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං 
ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

විතක්ෙඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක 
ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධචවිතක්ෙඤ්චපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා
– සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච ද්කව
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං
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ඛ්න්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධච විතක්ෙඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං.(3) 

7. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච විතක්ෙඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච

විතක්ෙඤ්ච මහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 
ධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

වත්ථුඤ්ච පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච මහාභූකතච

පටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

8. සවිතක්ෙසවිචා ංධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධ පටිච්චවිතක්කෙො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

8 

පටුන 

9. අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධපටිච්චවිචාක ො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –
අවිතක්ෙවිචා මත්තංඑෙං ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිචාක ොච…කප.…

ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිචාක ො චපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

10. අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපටිච්චඅවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා – අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ

පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා, වත්ථුං පටිච්ච

විචාක ො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුං පටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා.

(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුංපටිච්චවිතක්කෙො.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුං පටිච්චඅවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාවිචාක ොච.(4) 
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අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – 

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙොච.(5) 

11. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චවිතක්කෙො.

(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

වත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිතක්කෙොච. (3) 

12. අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණ

විතක්ෙඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච

තකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චවිචාක ො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
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ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිචාක ොච…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා විචාක ොච.(4) 

13. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–සවිතක්ෙසවිචා ං
එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

විතක්ෙඤ්චපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවිතක්ෙඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්ච 

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

(ද්කව පච්චයා සජ්ඣායමග්කගන විභත්තා, එවං අවකසසා වීසතිපච්චයා
විභජිතබ්බා.) 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

14. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා–සවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො
ඛ්න්ධා…කප.… වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා–සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධපටිච්චවිතක්කෙො; 

වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

විප්පයුත්තපච්චයා–සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 

ඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

සවිතක්ෙසවිචා ංධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොච අවිතක්ෙඅවිචාක ො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං 

විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 
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සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා –
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.
විතක්කෙො වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ

විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(5) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – 

සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(6) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
විප්පයුත්තපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව
ඛ්න්ධාවිතක්කෙොච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.ඛ්න්ධාචවිතක්කෙොචවත්ථුං
විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(7) 

15. අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා, 

වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා–අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධපටිච්චවිචාක ො

ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, විචාක ො වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. විතක්ෙං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විතක්ෙං විප්පයුත්තපච්චයා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – විතක්ෙං
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පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං 
විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං විතක්ෙං විප්පයුත්තපච්චයා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා –
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විචාක ො ච
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා විචාක ො
ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං. ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.
චිත්තසමුට්ඨානංරූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(5) 

16. අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපටිච්චඅවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
විප්පයුත්තපච්චයා – අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං 

විප්පයුත්තපච්චයා, චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. විචා ං 

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචා ං විප්පයුත්තපච්චයා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචා ං පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, 

විචා ං විප්පයුත්තපච්චයා.ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා.ඛ්න්ධා 
වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. වත්ථු ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. විචා ං පටිච්ච 

වත්ථු, වත්ථුංපටිච්චවිචාක ො, විචාක ොවත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.වත්ථු විචා ං

විප්පයුත්තපච්චයා; එෙංමහාභූතංපටිච්චතකයොමහාභූතා…කප.…මහාභූකත

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං, ඛ්න්කධ

විප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විප්පයුත්තපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධා, වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා, 
වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචා ං පටිච්ච

අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

වත්ථුං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුං පටිච්චවිතක්කෙො, වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොච අවිතක්ෙඅවිචාක ො

ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච
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සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා, මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා.ෙටත්තාරූපංඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා–විචා ංපටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ඛ්න්ධා
වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං විචා ං විප්පයුත්තපච්චයා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච ෙටත්තා ච

රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. ෙටත්තාරූපං විචා ං
විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා

ඛ්න්ධා මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.
ෙටත්තාරූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච

විතක්කෙො, මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, විතක්කෙො වත්ථුං 
විප්පයුත්තපච්චයා.ෙටත්තාරූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

වත්ථුං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච, වත්ථුං 

විප්පයුත්තපච්චයා.(5) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච, 

වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.(6) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

විප්පයුත්තපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා

ච විතක්කෙොච, මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං, ඛ්න්ධාචවිතක්කෙොච, වත්ථුං 

විප්පයුත්තපච්චයා.ෙටත්තාරූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(7) 

17. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, වත්ථුං 

විප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතොධම්කමො…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක  

ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චවිතක්කෙො, වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(2) 
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පටුන 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමො…කප.…සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධචමහාභූකත

ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධච වත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධච

මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.

ෙටත්තාරූපංඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.(4) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චවිතක්කෙො, 

සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, විතක්කෙො

වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.ෙටත්තාරූපං ඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(5) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයො
ඛ්න්ධා විතක්කෙොච…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා

විතක්කෙොච, වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(6) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච
ධම්මා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා විතක්කෙොච…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්ච
ද්කවඛ්න්ධාවිතක්කෙොච. සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං. ඛ්න්ධාචවිතක්කෙොච, වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.ෙටත්තාරූපං

ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.(7) 

18. අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්ෙඤ්චවත්ථුඤ්ච

පටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා, වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං
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පටුන 

ඛ්න්ධඤ්චවිචා ඤ්ච පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච…කප.…
වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං
ඛ්න්ධඤ්චවිචා ඤ්චපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච…කප.…
වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධච…කප.…

වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච 
විචා ඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච
විප්පයුත්තපච්චයා. අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච
පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. විතක්ෙංවිප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්චෙටත්තාරූපං. ඛ්න්කධ ච
විචා ඤ්චවිප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණඅවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධ
ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. විතක්ෙං
විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච

වත්ථුඤ්චපටිච්චවිචාක ො.වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
විප්පයුත්තපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා. විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං.
ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. ෙටත්තාරූපං විතක්ෙං විප්පයුත්තපච්චයා.

(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා…කප.… 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච විප්පයුත්තපච්චයා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.
ෙටත්තාරූපං ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච
මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. 
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ෙටත්තාරූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්තංඑෙං ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිචාක ො

ච…කප.…ද්කවඛ්න්කධච…කප.… වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(5) 

19. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති…කප.… සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ
ච…කප.… වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති…කප.…සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධච
විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච
විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

විප්පයුත්තපච්චයා.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති…කප.…
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං 
විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච 

විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං
විප්පයුත්තපච්චයා. ෙටත්තාරූපං ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච විප්පයුත්තපච්චයා.

(3) 

20. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති…කප.…
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච විප්පයුත්තපච්චයා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්කධචවිතක්ෙඤ්ච විප්පයුත්තපච්චයා.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 
ධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 
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විප්පයුත්තපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච…කප.…

සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධච විතක්ෙඤ්චමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං. 
ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. ෙටත්තාරූපං ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

විප්පයුත්තපච්චයා. (3) 

අත්ථි-අවි තපච්ච ා 

21. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති අත්ථිපච්චයා…කප.…නත්ථිපච්චයා, විගතපච්චයා, අවිගතපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

22. කහතුයා සත්තතිංස, ආ ම්මකණඑෙවීස, අධිපතියාකතවීස, අනන්තක 

එෙවීස, සමනන්තක  එෙවීස, සහජාකතසත්තතිංස, අඤ්ඤමඤ්කඤඅට්ඨවීස, 

නිස්සකය සත්තතිංස, උපනිස්සකය එෙවීස, පුක ජාකත එොදස, ආකසවකන

එොදස, ෙම්කම සත්තතිංස, විපාකෙ සත්තතිංස, ආහාක  ඉන්ද්රිකයඣාකන

මග්කග සත්තතිංස, සම්පයුත්කත එෙවීස, විප්පයුත්කත සත්තතිංස, අත්ථියා

සත්තතිංස, නත්ථියාඑෙවීස, විගකතඑෙවීස, අවිගකතසත්තතිංස. 

දුෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙවීස…කප.… අවිගකත සත්තතිංස 

(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙගණනා, එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

23. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා– අකහතුෙංසවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච
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තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා.
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධ පටිච්චවිචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච

විතක්කෙො.අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං
ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ
පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (5) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං 
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච.

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(6) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (7) 

24. අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධා. අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්ෙංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා; 
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විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං විතක්ෙං පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–අකහතුෙංවිතක්ෙංපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්ෙංපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං 
විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. 
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්ෙංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාෙටත්තා

චරූපං. (3) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව

ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං; බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.…මහාභූකතපටිච්ච ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධා.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච

විතක්කෙො. (3) 

අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොච අවිතක්ෙඅවිචාක ො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං

පටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා; මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා –

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච විතක්කෙො; මහාභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(5) 
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අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච

විතක්කෙොච.(6) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුං පටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධාච විතක්කෙොච; මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(7) 

25. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.

(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච 

විතක්කෙො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(3) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(4) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච
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වත්ථුඤ්චපටිච්චවිතක්කෙො; සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(5) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං 
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිතක්කෙොච…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

ච වත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිතක්කෙොච.(6) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං
එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්චතකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච; සවිතක්ෙසවිචාක 

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චෙටත්තාරූපං.(7) 

26. අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං 
විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්ෙඤ්චමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච

සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා; විතක්ෙඤ්චමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

27. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං
සවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්ච පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…
ද්කවඛ්න්කධ චවිතක්ෙඤ්ච පටිච්ච ද්කවඛ්න්ධා. අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්ච පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; විචිකිච්ඡාසහගකත
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උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො 

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ 
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච
විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

28. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

වත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
අකහතුකෙ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 

ධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං 
ඛ්න්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

ච විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධච

විතක්ෙඤ්චමහාභූකතචපටිච්ච ෙටත්තාරූපං.(3) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

29. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච 

ෙටත්තාරූපං.(1) 
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අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විතක්ෙං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච ෙටත්තාරූපං.

පටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්ෙංපටිච්ච ෙටත්තාරූපං.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං 

රූපං, විචා ං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං, විචා ංපටිච්චෙටත්තාරූපං, 

ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, විචා ං පටිච්ච වත්ථු; එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.…
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මහාභූතංපටිච්ච…කප.….(1) 

30. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 
විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධචවිචා ඤ්ච…කප.…ෙටත්තාරූපං.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – 

සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – 
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ෙටත්තාරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 
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31. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා…කප.…සත්ත. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති, විපාෙං අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා –විපාකෙඅවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධපටිච්ච

විචාක ොච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනඅධිපතිපච්චයා–විතක්ෙංපටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – විපාෙං 
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විචාක ො ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(5) 

32. අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මංපටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා – අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචා ා

අධිපති, විපාෙංඅවිතක්ෙඅවිචා ං එෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා.

(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති, 
විපාෙං විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 
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අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපටිච්ච…සත්ත. 

33. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච… සත්ත
(සංඛිත්තං). 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කතො

ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා, අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච

විචා ඤ්චපටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තාඅධිපති, විපාෙංඅවිතක්ෙවිචා මත්තං
එෙංඛ්න්ධඤ්චවිචා ඤ්ච පටිච්ච(සංඛිත්තං). 

නඅනන්ත පච්ච ාදි 

34. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා…

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නඋපනිස්සයපච්චයා (නආ ම්මණසදිසං). 

නපුක ජාතපච්චක ො 

35. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා…සත්ත. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්ච…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–අරූකපඅවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධපටිච්ච

විචාක ො, අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

විතක්ෙංපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්ෙංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං.

(4) 
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අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනපුක ජාතපච්චයා…කප.…අරූකප 

අවිතක්ෙවිචා මත්තංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිචාක ොච…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(5) 

36. අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපටිච්චඅවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

විචා ං පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා 

ඛ්න්ධා.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විචා ං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා

ඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…(සංඛිත්තං).(7) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්චඅවිතක්ෙඅවිචා ඤ්චධම්මංපටිච්ච… සත්ත. 

37. අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…(සංඛිත්තං).(7) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො චධම්මා උප්පජ්ජන්ති…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…(සංඛිත්තං). 

(නපුක ජාතමූ කෙයථාසුද්ධිෙංඅරූපං, තථාඅරූපාොතබ්බා). 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

38. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නපච්ඡාජාතපච්චයා…කප.…නආකසවනපච්චයා…සත්ත. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා – විපාෙං අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්ච… (සංඛිත්තං).(5) 
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අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – විපාෙං අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච…
(සංඛිත්තං). 

(නආකසවනමූ කෙ අවිතක්ෙවිචා මත්තං විපාකෙන සහ ගච්ඡන්කතන 

නපුක ජාතසදිසං ොතබ්බං, අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තගච්ඡන්කතන විපාකෙොදස්කසතබ්කබො.) 

නෙම්මපච්චක ො 

39. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච

සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච

අවිතක්ෙවිචා මත්තාකචතනා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–විතක්ෙංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචා ා 

කචතනා; බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.….(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–විචා ංපටිච්චඅවිතක්ෙවිචා මත්තාකචතනා.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – 

අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තා

කචතනා. (1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක 

ඛ්න්කධචවිතක්ෙඤ්චපටිච්චසවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්ච ාදි 
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40. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා…කප.… නආහා පච්චයා – බාහි ං…

උතුසමුට්ඨානං…කප.… නඉන්ද්රියපච්චයා – බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං මහාභූකත පටිච්ච 

රූපජීවිතින්ද්රියං…කප.… නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං
ඛ්න්ධං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… නමග්ගපච්චයා…නසම්පයුත්තපච්චයා…. 

නවිප්පයුත්තපච්චක ො 

41. නවිප්පයුත්තපච්චයා…අරූකපසවිතක්ෙසවිචා ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පටිච්ච 

විතක්කෙො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො චධම්මා උප්පජ්ජන්තිනවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප 
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.…

ද්කවඛ්න්කධ පටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිතක්කෙොච.(3) 

42. අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචා ා 

ඛ්න්ධා.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ

පටිච්චවිචාක ො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාවිචාක ො ච…කප.…

ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාවිචාක ොච.(4) 
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අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.….(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපවිචා ංපටිච්චඅවිතක්ෙවිචා මත්තා 

ඛ්න්ධා.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප 
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ චවිචා ඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප
සවිතක්ෙසවිචා ං එෙංඛ්න්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධචවිතක්ෙඤ්ච පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

කනොනත්ථි-කනොවි තපච්ච ා 

43. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවිගතපච්චයා…(සංඛිත්තං). 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

44. නකහතුයා කතත්තිංස, නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්තතිංස, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, 

නඋපනිස්සකය සත්ත, නපුක ජාකත සත්තතිංස, නපච්ඡාජාකත සත්තතිංස, 

නආකසවකන සත්තතිංස, නෙම්කමසත්ත, නවිපාකෙකතවීස, නආහාක එෙං 

නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගකතත්තිංස, නසම්පයුත්කත සත්ත, 

නවිප්පයුත්කතඑොදස, කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවිගකතසත්ත(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපච්චනීයගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයං. 
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3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

45. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණසත්ත…කප.…කනොවිගකතසත්ත. 

(යථාකුස ත්තිකෙඅනුක ොමපච්චනීයගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

46. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ චුද්දස, අනන්තක  සමනන්තක  චුද්දස, 

සහජාකත කතත්තිංස, අඤ්ඤමඤ්කඤ බාවීස, නිස්සකය කතත්තිංස, 

උපනිස්සකය චුද්දස, පුක ජාකත ඡ, ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම 

කතත්තිංස…කප.… ඣාකන කතත්තිංස, මග්කග තීණි, සම්පයුත්කත චුද්දස, 
විප්පයුත්කත කතත්තිංස…කප.…අවිගකතකතත්තිංස(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙපච්චනීයානුක ොමගණනා, එවං ගකණතබ්බං.) 

පටිච්චවාක ො. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසොොතබ්කබො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චක ො 

47. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…සත්ත. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මංපච්චයා…පඤ්ච (පටිච්චවා සදිසා). 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා…කප.… විචා ං 
පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා 

අවිතක්ෙඅවිචා ාඛ්න්ධා, වත්ථුංපච්චයාවිචාක ො.(1) 
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අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති…කප.… වත්ථුං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපච්චයාඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොධම්කමො…කප.… 

විචා ං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා, වත්ථුං පච්චයා

අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා, වත්ථුං පච්චයා විතක්කෙො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (3) 

අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපච්චයාසවිතක්ෙසවිචාක ොච අවිතක්ෙඅවිචාක ො

ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති…කප.… වත්ථුං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා, 

මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා…කප.… විචා ං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්තා

ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, වත්ථුංපච්චයාඅවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධා, 

මහාභූකත පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, වත්ථුංපච්චයාවිතක්කෙො, මහාභූකත

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, වත්ථුංපච්චයාඅවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාච

විචාක ොච. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(5) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා…කප.… වත්ථුං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධාච විතක්කෙොච.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(6) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ො චධම්මා…කප.…වත්ථුං පච්චයා

සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙොච, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං 

රූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(7) 

48. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො…කප.… සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා …කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං
පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො…කප.… (පඨමඋදාහ කණ පවත්කත
පටිසන්ධික්ඛ්කණසත්තපඤ්හාොතබ්බා). 
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අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො …කප.… විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා 

සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්තං
එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්ච පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කත

ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, අවිතක්ෙවිචා මත්කත

ඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත

චපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයාවිචාක ො (එවංපටිසන්ධික්ඛ්කණචත්තාක ො).(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති…කප.…

විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා, විතක්ෙඤ්ච

මහාභූකතචපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො චධම්මාඋප්පජ්ජන්ති…කප.… 
අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච

මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා විචාක ො ච…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණතකයොඛ්න්ධා…කප.….(5) 

(අවකසකසසුද්වීසුඝටකනසුපවත්තිපටිසන්ධි විත්ථාක තබ්බා.) 

කහතුපච්චකයො. 
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(කහතුපච්චයං අනුමජ්ජන්කතන පච්චයවාක ො විත්ථාක තබ්කබො. යථා

පටිච්චගණනා එවං ගකණතබ්බා. අධිපතියා සත්තතිංස, පුක ජාකත ච

ආකසවකනචඑෙවීස, අයංඑත්ථවිකසකසො.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

49. පච්චනීකය – නකහතුයා කතත්තිංස පඤ්හා, සත්තසු ඨාකනසු සත්ත 
කමොහා උද්ධරිතබ්බා මූ පකදසුකයව. නආ ම්මකණ සත්ත චිත්තසමුට්ඨානා
උද්ධරිතබ්බා. 

නඅධිපතිපච්චක ො 

50. සවිතක්ෙසවිචා මූ ොසත්තපඤ්හානඅධිපතියාොතබ්බා. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ පච්චයා 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති, විපාෙං අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං

පච්චයාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තංධම්මංපච්චයා(යථාපටිච්චනකයතථාපඤ්ච පඤ්හා
ොතබ්බා). 

51. අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති…කප.… අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ පච්චයා අවිතක්ෙඅවිචා ා

අධිපති, විපාෙං අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… විපාෙං විචා ං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා අවිතක්ෙඅවිචා ා අධිපති, 

වත්ථුංපච්චයාවිපාොඅවිතක්ෙඅවිචා ාඛ්න්ධාචවිචාක ො ච…කප.….(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො…කප.… 

වත්ථුංපච්චයාසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මංපච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්කතොධම්කමො…කප.…

විචා ං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති, වත්ථුං පච්චයා

අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති, විපාෙං විචා ං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්තා

ඛ්න්ධා, වත්ථුං පච්චයා විපාො අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 
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අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මංපච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො චඅවිතක්ෙඅවිචාක ො

චධම්මා…කප.…වත්ථුං පච්චයාසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා…කප.… විපාෙං විචා ං පච්චයා

අවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, වත්ථුංපච්චයාවිපාො

අවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, වත්ථුං

පච්චයා විතක්කෙො, මහාභූකතපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, වත්ථුංපච්චයා
විපාොඅවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාච විචාක ොච.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(5) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා…කප.… වත්ථුං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධාච විතක්කෙොච.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(6) 

(පඨමඝටනායංසම්පුණ්ණාසත්තපඤ්හාොතබ්බා.) 

52. අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති…කප.… විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයාසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කත

ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති, 
අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්තා 

අධිපති, විපාෙං අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච විචා ඤ්ච
පච්චයා…කප.… විපාෙං අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…. 

(පටිසන්ධික්ඛ්කණ පඤ්ච පඤ්හා ොතබ්බා. යත්ථ අවිතක්ෙවිචා මත්තං
ආගච්ඡති තත්ථ විපාෙං ොතබ්බං. නඅධිපතිමූ කෙ සත්තතිංස පඤ්හා
ොතබ්බා.) 

නඅනන්ත පච්ච ාදි 

53. නඅනන්ත ම්පි [නඅනන්තක පි (ෙ.)] නසමනන්ත ම්පි 
නඅඤ්ඤමඤ්ඤම්පි නඋපනිස්සයම්පි සත්ත පඤ්හා රූපංකයව. නපුක ජාකත
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සත්තතිංස පටිච්චවා පච්චනීයසදිසං.නපච්ඡාජාකතසත්තතිංස, නආකසවකනපි 

සදිසං.යත්ථඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොපිආගච්ඡති, තත්ථවිපාොොතබ්බා. 

නෙම්මපච්චක ො 

54. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ පච්චයා

සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්කතො 
ධම්කමො…කප.…අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධපච්චයාඅවිතක්ෙවිචා මත්තා
කචතනා. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො…කප.… විතක්ෙං පච්චයා

සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පච්චයා අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො…කප.… 
අවිතක්ෙඅවිචා ා කචතනා…කප.… (පරිපුණ්ණං ොතබ්බං)
සවිතක්ෙසවිචාක ො…කප.… වත්ථුං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා.
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො…කප.… විචා ං පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්තා

කචතනා.වත්ථුංපච්චයාඅවිතක්ෙවිචා මත්තාකචතනා.(3) 

55. සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමො…කප.… සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයාසවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො…කප.… විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා 

සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච 
විචා ඤ්ච පච්චයා අවිතක්ෙවිචා මත්තා කචතනා. අවිතක්ෙවිචා මත්කත

ඛ්න්කධච වත්ථුඤ්චපච්චයාඅවිතක්ෙවිචා මත්තාකචතනා.(2) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො…කප.… සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච

විතක්ෙඤ්චපච්චයා සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච
ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා –
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සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා 

සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා.(1) 

(නවිපාකෙ සත්තතිංස පඤ්හා ොතබ්බා. නආහා -නඉන්ද්රිය-නඣාන-
නමග්ග-නසම්පයුත්තනවිප්පයුත්ත-කනොනත්ථි-කනොවිගතපච්චයා 
විත්ථාක තබ්බා.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

56. නකහතුයා කතත්තිංස, නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්තතිංස, 

නඅනන්තක  නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නඋපනිස්සකය සත්ත, 

නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන සත්තතිංස, නෙම්කම එොදස, 

නවිපාකෙ සත්තතිංස, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කග කතත්තිංස, නසම්පයුත්කත සත්ත, නවිප්පයුත්කත එොදස, 

කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවිගකත සත්ත. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

57. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණසත්ත…කප.…කනොවිගකතසත්ත. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

58. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණඅනන්තක සමනන්තක චුද්දස, සහජාකත

කතත්තිංස, අඤ්ඤමඤ්කඤ බාවීස, නිස්සකය කතත්තිංස, උපනිස්සකය

පුක ජාකත චුද්දස, ආකසවකන කත ස, ෙම්කම විපාකෙ ආහාක  ඉන්ද්රිකය

ඣාකනකතත්තිංස, මග්කගපඤ්ච, සම්පයුත්කතචුද්දස, විප්පයුත්කතඅත්ථියා
කතත්තිංස…කප.…අවිගකතකතත්තිංස. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයම්පිනින්නානං) 
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5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චක ො 

59. සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං සංසට්කඨො සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං සංසට්කඨො අවිතක්ෙවිචා මත්කතො 
ධම්කමො…කප.… සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ සංසට්කඨො විතක්කෙො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (2) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං සංසට්කඨො සවිතක්ෙසවිචාක ො ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා…කප.… සවිතක්ෙසවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං
සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

60. අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං සංසට්කඨො අවිතක්ෙවිචා මත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–අවිතක්ෙවිචා මත්තංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං සංසට්කඨො සවිතක්ෙසවිචාක ො 
ධම්කමො…කප.… විතක්ෙං සංසට්ඨා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං සංසට්කඨො අවිතක්ෙඅවිචාක ො 
ධම්කමො…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ සංසට්කඨො විචාක ො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධසංසට්කඨොවිචාක ො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං සංසට්කඨො අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා …කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං ඛ්න්ධං
සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා විචාක ො ච…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (4) 

61. අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං සංසට්කඨො අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අවිතක්ෙඅවිචා ං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ සංසට්ඨා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(1) 
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අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං සංසට්කඨො අවිතක්ෙවිචා මත්කතො
ධම්කමො…කප.… විචා ං සංසට්ඨා අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණවිචා ංසංසට්ඨා…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්තං එෙං
ඛ්න්ධඤ්චවිචා ඤ්ච සංසට්ඨාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො 
සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–සවිතක්ෙසවිචා ංඑෙං
ඛ්න්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

විතක්ෙඤ්ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

(කහතුපච්චයංඅනුමජ්ජන්කතනසබ්කබපච්චයා විත්ථාක තබ්බා). 

සුද්ධං 

62. කහතුයා එොදස, ආ ම්මකණ අධිපතියා අනන්තක  සමනන්තක 
සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත ආකසවකන
ෙම්කමවිපාකෙආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කග සම්පයුත්කතවිප්පයුත්කත
අත්ථියානත්ථියාවිගකතඅවිගකතසබ්බත්ථඑොදස. 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

(පච්චනීයං ොතබ්බංඅසම්කමොහන්කතන.) 

63. නකහතුයා ඡ, නඅධිපතියා එොදස, නපුක ජාකත එොදස, 

නපච්ඡාජාකත එොදස, නආකසවකන එොදස, නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ 

එොදස, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඡ, නවිප්පයුත්කත එොදස. 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

දුෙං 

64. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා එොදස…කප.… නවිප්පයුත්කත එොදස
(සංඛිත්තං). 
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අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

65. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ඡ…කප.… පුක ජාකත ඡ, ආකසවකන

පඤ්ච, ෙම්කමඡ…කප.…ඣාකනඡ, මග්කගතීණි, සම්පයුත්කතඡ…කප.…
අවිගකතඡ. 

පච්චනීයානුක ොමං 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොපිවිත්ථාක තබ්කබො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

66. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ විතක්ෙස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ

ෙටත්තාරූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමොසවිතක්ෙසවිචා ස්ස චඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සච
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ 
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ සම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො–සවිතක්ෙසවිචා ා
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පටුන 

කහතූ විතක්ෙස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ විතක්ෙස්ස ෙටත්තා ච රූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා කහතූ

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සචකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(6) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො– සවිතක්ෙසවිචා ාකහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සච 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ 
සවිතක්ෙසවිචා ාකහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සචෙටත්තාච

රූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(7) 

67. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා කහතූ සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා

කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා කහතූ විචා ස්ස
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්තාකහතූවිචා ස්ස චෙටත්තා චරූපානංකහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ 
අවිතක්ෙවිචා මත්තාකහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංවිචා ස්සචෙටත්තා

චරූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

68. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචා ා කහතූ සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
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පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙඅවිචා ා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

ෙටත්තාචරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

69. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මංෙත්වාතංපච්චකවක්ඛ්ති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානිපච්චකවක්ඛ්ති; 

සවිතක්ෙසවිචා ා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා

ඵ ං පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත

කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති.
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සන්ති

අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… 
කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධආ බ්භසවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං පච්චකවක්ඛ්ති; තංආ බ්භවිතක්කෙොඋප්පජ්ජති.

පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛ්ති; සවිතක්ෙසවිචා ා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, 

මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්ති; තං ආ බ්භ

විතක්කෙොඋප්පජ්ජති.අරියාපහීකන කික කසපච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත

කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති.
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සන්ති

අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තං ආ බ්භ විතක්කෙො උප්පජ්ජති.

සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධආ බ්භවිතක්කෙොඋප්පජ්ජති. (2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කචකතොපරියඤාකණන

සවිතක්ෙසවිචා චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති; සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධආ බ්භඅවිතක්ෙඅවිචා ාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං

දත්වාසී ං සමාදියිත්වාඋකපොසථෙම්මංෙත්වාතංපච්චකවක්ඛ්ති; තංආ බ්භ
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. පුබ්කබ සුචිණ්ණානි
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පච්චකවක්ඛ්ති; සවිතක්ෙසවිචා ාඣානාවුට්ඨහිත්වා, මග්ගාවුට්ඨහිත්වා, ඵ ා

වුට්ඨහිත්වා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්ති; තං ආ බ්භ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච

විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. අරියා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

වික්ඛ්ම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස
ජානන්ති. සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සන්තිඅස්සාකදන්තිඅභිනන්දන්ති; තංආ බ්භසවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා
ච විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ආ බ්භ 

සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(4) 

70. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, 

මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්ති; තං ආ බ්භ
විතක්කෙො උප්පජ්ජති. අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සති අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තංආ බ්භ
විතක්කෙො උප්පජ්ජති. අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධචවිතක්ෙඤ්චආ බ්භ

විතක්කෙොඋප්පජ්ජති.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, 

මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති; තං ආ බ්භ
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති. අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච
විතක්ෙඤ්ච අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති අස්සාකදති

අභිනන්දති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.
අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච ආ බ්භ සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කචකතොපරියඤාකණන
අවිතක්ෙවිචා මත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. අවිතක්ෙවිචා මත්තා

ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච ආ බ්භ අවිතක්ෙඅවිචා ා

ඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඣානාවුට්ඨහිත්වා, මග්ගාවුට්ඨහිත්වා, ඵ ාවුට්ඨහිත්වා

ඵ ං පච්චකවක්ඛ්ති; තං ආ බ්භ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච
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උප්පජ්ජන්ති. අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ
සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාච විතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.අවිතක්ෙවිචා මත්කත
ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච ආ බ්භ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච

උප්පජ්ජන්ති.(4) 

71. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස මග්ගස්ස
ඵ ස්ස විචා ස්ස ච ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, කචකතොපරියඤාකණන
අවිතක්ෙඅවිචා චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච ආ බ්භ අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො –අරියාඅවිතක්ෙඅවිචා ාඣානාවුට්ඨහිත්වා, 

මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති; තං ආ බ්භ 

සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති. අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති, 
නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස කවොදානස්ස සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස ඵ ස්ස
ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො 

අනත්තකතො විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ  ාකගො

උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කසොතං… ඝානං … ජිව්හං…
ොයං… රූකප… සද්කද… ගන්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං…
අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…
කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච ආ බ්භ

සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො –අරියාඅවිතක්ෙඅවිචා ාඣානාවුට්ඨහිත්වා, 

මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති; තං ආ බ්භ

විතක්කෙො උප්පජ්ජති. අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

44 

පටුන 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්සඵ ස්සවිතක්ෙස්සචආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො…කප.… වත්ථුං…
අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ විතක්කෙො උප්පජ්ජති.

අවිතක්ෙඅවිචාක ඛ්න්කධචවිචා ඤ්චආ බ්භවිතක්කෙොඋප්පජ්ජති. (3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස ඵ ස්ස විචා ස්ස ච ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා 

අවිතක්ෙඅවිචා ා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා

ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති; තංආ බ්භ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච

උප්පජ්ජන්ති. අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස
විතක්ෙස්ස ච කවොදානස්ස විතක්ෙස්ස ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස
විතක්ෙස්ස ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ඵ ස්ස විතක්ෙස්ස ච ආවජ්ජනාය
විතක්ෙස්ස ච ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ සවිතක්ෙසවිචා ා
ඛ්න්ධාචවිතක්කෙොච උප්පජ්ජන්ති.කසොතං…කප.…කඵොට්ඨබ්බං…වත්ථුං…
අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච

විතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(5) 

72. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්කත

ඛ්න්කධච විචා ඤ්චආ බ්භසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධච විචා ඤ්චආ බ්භවිතක්කෙොඋප්පජ්ජති.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස
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ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච

ආ බ්භඅවිතක්ෙඅවිචා ාඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධචවිචා ඤ්ච

ආ බ්භසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාච විතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(4) 

73. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක 

ඛ්න්කධචවිතක්ෙඤ්චආ බ්භ සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක 

ඛ්න්කධච විතක්ෙඤ්චආ බ්භවිතක්කෙොඋප්පජ්ජති.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

ආ බ්භඅවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

ආ බ්භසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙො චඋප්පජ්ජන්ති.(4) 

අධිපතිපච්චක ො 

74. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්ති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති.

සවිතක්ෙසවිචා ා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා
ඵ ං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා

අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ගරංෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 
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සෙජාතාධිපති – සවිතක්ෙසවිචා ා අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්ති; තං ගරං ෙත්වා විතක්කෙො උප්පජ්ජති. පුබ්කබ සුචිණ්ණානි

ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. සවිතක්ෙසවිචා ා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා

වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති; තං ගරං
ෙත්වා විතක්කෙො උප්පජ්ජති. සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තංගරංෙත්වා විතක්කෙොඋප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 

සවිතක්ෙසවිචා ා අධිපතිවිතක්ෙස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සවිතක්ෙසවිචා ා අධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොසවිතක්ෙසවිචා ස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සවිතක්ෙසවිචා ා
අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 
සවිතක්ෙසවිචා ා අධිපති විතක්ෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං 

සමාදියිත්වා, උකපොසථෙම්මංෙත්වාතංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති; තංගරං
ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. පුබ්කබ

සුචිණ්ණානි ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, සවිතක්ෙසවිචා ා ඣානා

වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්ති; තං ගරං ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච

උප්පජ්ජන්ති.සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධගරංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති; 
තං ගරං ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. 
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සෙජාතාධිපති – සවිතක්ෙසවිචා ා අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

විතක්ෙස්සචඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(6) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සවිතක්ෙසවිචා ා අධිපති සම්පයුත්තොනං 
ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. (7) 

75. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා 

වුට්ඨහිත්වා ඵ ං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති; තං ගරං ෙත්වා විතක්කෙො
උප්පජ්ජති. අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච ගරං ෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තංගරංෙත්වාවිතක්කෙො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අවිතක්ෙවිචා මත්තාඣානා

වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්ති; තං ගරං ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති.
අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච ගරං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති; තංගරංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. (2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති

විචා ස්සචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා 

වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති; තං ගරං
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ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති.
අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච ගරං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති; තං ගරං ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච

උප්පජ්ජන්ති.(5) 

76. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– නිබ්බානං අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස මග්ගස්ස ඵ ස්ස විචා ස්ස ච

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අවිතක්ෙඅවිචා ා අධිපති 
සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා අවිතක්ෙඅවිචා ාඣානා

වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති; තං ගරං ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති, 

අරියා නිබ්බානං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති; නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස
කවොදානස්ස සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො.චක්ඛුංගරංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති; තංගරංෙත්වා ාකගො 

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. කසොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං… රූකප…
සද්කද… ගන්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… අවිතක්ෙඅවිචාක 

ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ගරං ෙත්වා

 ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා අවිතක්ෙඅවිචා ාඣානා

වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති; තංගරංෙත්වාවිතක්කෙොඋප්පජ්ජති, අරියා නිබ්බානංගරං

ෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති; නිබ්බානං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සමග්ගස්සඵ ස්ස
විතක්ෙස්ස ච අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං…

අවිතක්ෙඅවිචාක  ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච ගරංෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති; 

තංගරංෙත්වාවිතක්කෙොඋප්පජ්ජති.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති 

– නිබ්බානං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස ඵ ස්ස විචා ස්ස ච

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(4) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

49 

පටුන 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – අරියා අවිතක්ෙඅවිචා ා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා

වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති; තං ගරං

ෙත්වාසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙොච උප්පජ්ජන්ති, අරියානිබ්බානං

ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති; නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස විතක්ෙස්ස ච
කවොදානස්ස විතක්ෙස්ස ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස විතක්ෙස්ස ච
සවිතක්ෙසවිචා ස්සඵ ස්සවිතක්ෙස්සච අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.චක්ඛුං
ගරංෙත්වා…කප.…වත්ථුං…අවිතක්ෙඅවිචාක ඛ්න්කධ චවිචා ඤ්චගරං

ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ගරං ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච

විතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(5) 

77. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා

සවිතක්ෙසවිචා ස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – 
අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච ගරං ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – අවිතක්ෙවිචා මත්කත ඛ්න්කධ ච විචා ඤ්ච ගරං ෙත්වා

විතක්කෙොඋප්පජ්ජති.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්සචඅවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අවිතක්ෙවිචා මත්කතඛ්න්කධචවිචා ඤ්ච ගරං

ෙත්වාසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

78. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා

සවිතක්ෙසවිචා ස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – 
සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච ගරං ෙත්වා සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – සවිතක්ෙසවිචාක  ඛ්න්කධ ච විතක්ෙඤ්ච ගරං ෙත්වා

විතක්කෙොඋප්පජ්ජති.(2) 
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සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්සචඅවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – සවිතක්ෙසවිචාක ඛ්න්කධච විතක්ෙඤ්චගරං

ෙත්වාසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

අනන්ත පච්චක ො 

79. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… කගොත්රභුස
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස… කවොදානං සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස…
සවිතක්ෙසවිචාක ොමග්කගොසවිතක්ෙසවිචා ස්සඵ ස්ස… සවිතක්ෙසවිචා ං
ඵ ං සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ඵ ස්ස… අනුක ොමං සවිතක්ෙසවිචා ාය 

ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විතක්ෙස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
සවිතක්ෙසවිචා ං චුතිචිත්තං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
උපපත්තිචිත්තස්ස…කප.…සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
වුට්ඨානස්ස විතක්ෙස්ස ච…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස
පරිෙම්මං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස… කගොත්රභුස 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස… කවොදානං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
මග්ගස්ස… අනුක ොමංඅවිතක්ෙවිචා මත්තායඵ සමාපත්තියාවිතක්ෙස්සච

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ං චුතිචිත්තං
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – ආවජ්ජනා පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො.සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා අවිතක්ෙඅවිචා ස්සවුට්ඨානස්සවිචා ස්ස
ච…කප.… දුතියස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං දුතිකය ඣාකන විචා ස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. තතියස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං …කප.…
චතුත්ථස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං…කප.… ආොසානඤ්චායතනස්ස 
පරිෙම්මං…කප.… විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස පරිෙම්මං…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මං…කප.…කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස
පරිෙම්මං…කප.… දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස පරිෙම්මං…කප.… දිබ්බාය
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කසොතධාතුයා පරිෙම්මං…කප.… ඉද්ධිවිධඤාණස්ස පරිෙම්මං…කප.… 
කචකතොපරියඤාණස්ස පරිෙම්මං…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස
පරිෙම්මං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණස්ස පරිෙම්මං…කප.…
අනාගතංසඤාණස්ස පරිෙම්මං…කප.… කගොත්රභුස අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස
මග්ගස්සවිචා ස්සච…කවොදානංඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සමග්ගස්ස විචා ස්සච…
අනුක ොමං අවිතක්ෙඅවිචා ාය ඵ සමාපත්තියා විචා ස්ස ච 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ං චුතිචිත්තං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස
විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස වුට්ඨානස්ස විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඣානස්සවිචා ස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 
කගොත්රභුස අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච… කවොදානං
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච… අනුක ොමං 
අවිතක්ෙවිචා මත්තාය ඵ සමාපත්තියා විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං
ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අනුක ොමංකගොත්රභුසස්ස
විතක්ෙස්ස ච… අනුක ොමං කවොදානස්ස විතක්ෙස්ස ච… කගොත්රභුස
සවිතක්ෙසවිචා ස්සමග්ගස්ස විතක්ෙස්සච…කවොදානංසවිතක්ෙසවිචා ස්ස
මග්ගස්ස විතක්ෙස්ස ච… සවිතක්ෙසවිචාක ො මග්කගො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස
ඵ ස්සවිතක්ෙස්සච…සවිතක්ෙසවිචා ං ඵ ංසවිතක්ෙසවිචා ස්සඵ ස්ස
විතක්ෙස්සච…අනුක ොමංසවිතක්ෙසවිචා ාය ඵ සමාපත්තියාවිතක්ෙස්ස

චඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(5) 

80. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විතක්කෙො පච්ඡිමස්ස
පච්ඡිමස්ස විතක්ෙස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානං
ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො මග්කගො
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඵ ස්ස… අවිතක්ෙවිචා මත්තං ඵ ං

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඵ ස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විතක්කෙො පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්තං චුතිචිත්තං සවිතක්ෙසවිචා ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තං භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා

සවිතක්ෙසවිචා ස්ස වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විචා ස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්තං චුතිචිත්තං විතක්කෙො ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස
උපපත්තිචිත්තස්ස විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා විතක්කෙො ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස වුට්ඨානස්ස 

විචා ස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානං
ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො
මග්කගො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඵ ස්සවිචා ස්සච…අවිතක්ෙවිචා මත්තං
ඵ ං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඵ ස්ස විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – පුරිකමො
පුරිකමො විතක්කෙො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං 
විතක්ෙස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අවිතක්ෙවිචා මත්තංචුතිචිත්තං 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තං භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය විතක්ෙස්ස ච
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා
සවිතක්ෙසවිචා ස්සවුට්ඨානස්සවිතක්ෙස්සච අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(5) 

81. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– පුරිකමොපුරිකමොවිචාක ොපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස
විචා ස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. පුරිමාපුරිමාඅවිතක්ෙඅවිචා ාඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අවිතක්ෙඅවිචා ානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන
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පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචාක ො මග්කගො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ඵ ස්ස…
අවිතක්ෙඅවිචා ං ඵ ං අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ඵ ස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
අවිතක්ෙඅවිචා ාය ඵ සමාපත්තියා විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචා ං චුතිචිත්තං විචාක ො ච 

සවිතක්ෙසවිචා ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙඅවිචා ං භවඞ්ගං විචාක ො ච ආවජ්ජනාය අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා විචාක ො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස
වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සවිතක්ෙසවිචා ාය ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විචාක ො පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.
අවිතක්ෙඅවිචා ං චුතිචිත්තං විචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
උපපත්තිචිත්තස්ස විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා විචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස වුට්ඨානස්ස
විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං අවිතක්ෙවිචා මත්තාය ඵ සමාපත්තියා

විතක්ෙස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො
පුරිකමො විචාක ො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං
විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචා ං චුතිචිත්තං
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස වුට්ඨානස්ස
විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං අවිතක්ෙවිචා මත්තාය ඵ සමාපත්තියා

විචා ස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙඅවිචා ං චුතිචිත්තං විචාක ො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස
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පටුන 

උපපත්තිචිත්තස්ස විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙඅවිචා ං භවඞ්ගඤ්ච විචාක ො ච ආවජ්ජනාය විතක්ෙස්ස ච
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා විචාක ො ච 
සවිතක්ෙසවිචා ස්සවුට්ඨානස්සවිතක්ෙස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.
නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සවිතක්ෙසවිචා ාය

ඵ සමාපත්තියාවිතක්ෙස්ස චඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(5) 

82. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තං චුතිචිත්තඤ්ච විචාක ො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස
උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තං
භවඞ්ගඤ්ච විචාක ො ච ආවජ්ජනාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස වුට්ඨානස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො මග්කගොචවිචාක ොචඅවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඵ ස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තං ඵ ඤ්ච විචාක ො ච

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඵ ස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විචා ස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අවිතක්ෙවිචා මත්තංචුතිචිත්තඤ්චවිචාක ොච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස වුට්ඨානස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – පුරිමාපුරිමාඅවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාච
විචාක ොචපච්ඡිමානංපච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානංවිචා ස්ස
චඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කතොමග්කගොචවිචාක ොච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඵ ස්ස විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
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අවිතක්ෙවිචා මත්තං ඵ ඤ්ච විචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඵ ස්ස ච

විචා ස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තං චුතිචිත්තඤ්ච විචාක ො
චසවිතක්ෙසවිචා ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තං භවඞ්ගඤ්ච විචාක ො ච ආවජ්ජනාය
විතක්ෙස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාච
විචාක ො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස වුට්ඨානස්ස විතක්ෙස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(5) 

83. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. අනුක ොමඤ්ච
විතක්කෙො ච කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච කවොදානස්ස…
කගොත්රභුස ච විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස… කවොදානඤ්ච 

විතක්කෙොචසවිතක්ෙසවිචා ස්සමග්ගස්ස…සවිතක්ෙසවිචාක ොමග්කගොච
විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ඵ ස්ස… සවිතක්ෙසවිචා ං ඵ ඤ්ච
විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ඵ ස්ස… අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච

සවිතක්ෙසවිචා ායඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස 
විතක්ෙස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්ෙසවිචා ං චුතිචිත්තඤ්ච
විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඋපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඣානස්ස
පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. කගොත්රභුස ච විතක්කෙො ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස… කවොදානඤ්ච විතක්කෙො ච

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස … අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච

අවිතක්ෙවිචා මත්තාය ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
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සවිතක්ෙසවිචා ං චුතිචිත්තඤ්ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස
උපපත්තිචිත්තස්ස විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. ආවජ්ජනා ච
විතක්කෙො ච පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා චවිතක්කෙො චඅවිතක්ෙඅවිචා ස්ස වුට්ඨානස්සච
විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. දුතියස්සඣානස්ස පරිෙම්මඤ්ච
විතක්කෙොචදුතිකයඣාකනවිචා ස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.තතියස්ස 
ඣානස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච…කප.… චතුත්ථස්ස ඣානස්ස
පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච…කප.… ආොසානඤ්චායතනස්ස පරිෙම්මඤ්ච
විතක්කෙො ච…කප.… විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො
ච…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච…කප.…

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච …කප.…
දිබ්බස්සචක්ඛුස්සපරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙොච…කප.… දිබ්බායකසොතධාතුයා
පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච…කප.… ඉද්ධිවිධඤාණස්ස පරිෙම්මඤ්ච 
විතක්කෙො ච…කප.… කචකතොපරියඤාණස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො
ච…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො
ච…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච…කප.…
අනාගතංසඤාණස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච…කප.… කගොත්රභුස ච
විතක්කෙො ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච… කවොදානඤ්ච 
විතක්කෙො ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච… අනුක ොමඤ්ච
විතක්කෙො ච අවිතක්ෙඅවිචා ාය ඵ සමාපත්තියා විචා ස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ංචුතිචිත්තඤ්චවිතක්කෙොච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස උපපත්තිචිත්තස්සචවිචා ස්සචඅනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
වුට්ඨානස්ස ච විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස ච විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. කගොත්රභුස ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස ච
විචා ස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. කවොදානඤ්ච විතක්කෙො ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්සචවිචා ස්ස ච…අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො
චඅවිතක්ෙවිචා මත්තායඵ සමාපත්තියාචවිචා ස්සචඅනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස
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අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච
විතක්කෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං
විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච
කගොත්රභුසස්ස ච විතක්ෙස්ස ච… අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච කවොදානස්ස ච 
විතක්ෙස්සච…කගොත්රභුසචවිතක්කෙොචසවිතක්ෙසවිචා ස්සචමග්ගස්සච 

විතක්ෙස්සච…කවොදානඤ්චවිතක්කෙො චසවිතක්ෙසවිචා ස්සමග්ගස්සච
විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්ෙසවිචාක ො මග්කගො ච

විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ඵ ස්ස ච විතක්ෙස්ස ච … 
සවිතක්ෙසවිචා ං ඵ ඤ්ච විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ඵ ස්ස ච
විතක්ෙස්ස ච… අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ාය

ඵ සමාපත්තියාචවිතක්ෙස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(5) 

සමනන්ත පච්චක ො 

84. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (අනන්ත පච්චකයොපි සමනන්ත පච්චකයොපි
සදිකසො). 

සෙජාතපච්චක ො 

85. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙස්ස
ඛ්න්ධස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං 

ඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා විතක්ෙස්ස

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං 
රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…

ෙටත්තාරූපානං…කප.….(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොසවිතක්ෙසවිචා ස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච
ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
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තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා විතක්ෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(5) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

විතක්ෙස්සචසහජාතපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(6) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයන
පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
විතක්ෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (7) 

86. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා

ද්වින්නංඛ්න්ධානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – විතක්කෙො සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා විචා ස්ස

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො, විතක්කෙො
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – විතක්කෙො
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සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(5) 

87. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. විචාක ො චිත්තසමුට්ඨානානං 
රූපානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො 
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං
ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං…කප.… විචාක ො ෙටත්තාරූපානං…කප.…
ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං…කප.… විචාක ො
වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු විචා ස්ස…කප.… එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං
මහාභූතානං…කප.… මහාභූතා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙටත්තාරූපානං 
උපාදාරූපානං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං…කප.… මහාභූතා ෙටත්තාරූපානං

උපාදාරූපානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං

ඛ්න්ධානං සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචාක ො 
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානංසහජාතපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු විතක්ෙස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 
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අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – විචාක ො 
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචාක ො
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

88. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථුච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච 

ද්වින්නංඛ්න්ධානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච විතක්ෙස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස 
ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො–සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචමහාභූතා
ච චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාසවිතක්ෙසවිචා ස්සච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථුච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සච…කප.…ද්කවඛ්න්ධාචවත්ථුචද්වින්නං ඛ්න්ධානං

විතක්ෙස්සචසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

89. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
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පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්කෙො ච වත්ථු ච සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච විචාක ො ච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොඑකෙො
ඛ්න්කධොච විචාක ොචතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.…ද්කවඛ්න්ධාචවිචාක ො
ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්කතො
එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං…කප.… විතක්කෙො ච මහාභූතා ච
චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණඅවිතක්ෙවිචා මත්තා 
ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච ෙටත්තාරූපානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්කෙො ච මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච විචා ස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයන
පච්චකයො– අවිතක්ෙවිචා මත්කතොඑකෙොඛ්න්කධොචවිචාක ොච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.තකයො
ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච එෙස්ස ඛ්න්ධස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච විචාක ො ච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
විචා ස්ස ච සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච

ද්වින්නංඛ්න්ධානංවිචා ස්සචසහජාතපච්චකයනපච්චකයො. (4) 
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90. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච විතක්කෙො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච ද්වින්නං

ඛ්න්ධානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො– සවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොචවිතක්කෙොචතිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

91. සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොච
ධම්මා සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොචවිතක්කෙොචවත්ථුච
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා ච

විතක්කෙොචවත්ථුචද්වින්නං ඛ්න්ධානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච
ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා 
ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චක ො 

92. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධො තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං
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අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා විතක්ෙස්ස 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා

ඛ්න්ධාවත්ථුස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොසවිතක්ෙසවිචා ස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච
ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

වත්ථුස්සචඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා විතක්ෙස්ස ච වත්ථුස්ස ච

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො. (5) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
විතක්ෙස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(6) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක ො
එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච වත්ථුස්ස ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

විතක්ෙස්සචවත්ථුස්සචඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො.(7) 

93. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
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පටුන 

ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – විතක්කෙො සවිතක්ෙසවිචා ානං

ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා විචා ස්ස 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා
ඛ්න්ධා විචා ස්ස ච වත්ථුස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණවිතක්කෙොවත්ථුස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්කෙො සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
විචා ස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච
වත්ථුස්ස චඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නං

ඛ්න්ධානංවිචා ස්සචවත්ථුස්සච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

94. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙඅවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං
වත්ථුස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නං
ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා
වත්ථුස්ස…කප.…වත්ථුඛ්න්ධානං…කප.…විචාක ො වත්ථුස්ස…කප.…වත්ථු
විචා ස්ස…කප.… එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං…කප.… 
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මහාභූතං…කප.….(1) 
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පටුන 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු

සවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං
ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචාක ො
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු විතක්ෙස්ස

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

95. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථු චතිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච විතක්ෙස්ස

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාසවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථුච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
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පටුන 

ඛ්න්ධා චවත්ථුචද්වින්නංඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සචඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

96. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්කෙො ච වත්ථු ච සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතොඑකෙොඛ්න්කධොචවිචාක ොචතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාචවිචාක ොචද්වින්නං
ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච විචාක ො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච වත්ථු ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච වත්ථුස්ස
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා

ඛ්න්ධාචවත්ථුචවිචා ස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො–පටිසන්ධික්ඛ්කණඅවිතක්ෙවිචා මත්කතො
එකෙො ඛ්න්කධො ච විචාක ො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කව ඛ්න්ධාචවිචාක ොචද්වින්නං
ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
විචා ස්සචඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාච වත්ථු

චද්වින්නංඛ්න්ධානංවිචා ස්සචඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

97. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච විතක්කෙො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච
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ද්වින්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො –
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච වත්ථුස්ස

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචාක ො
එකෙො ඛ්න්කධො ච විතක්කෙො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච

ද්වින්නංඛ්න්ධානංවත්ථුස්සචඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච

ධම්මා සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – 
පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොචවිතක්කෙොචවත්ථුච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච වත්ථු ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

නිස්ස පච්චක ො 

98. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං(සංඛිත්තං)සත්ත. 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං)පඤ්ච. 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. විචාක ො චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.…
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අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං…කප.… චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු

අවිතක්ෙඅවිචා ානංඛ්න්ධානංවිචා ස්සච නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – වත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං

නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථු…කප.….(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං

නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො, වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං 
විතක්ෙස්ස ච නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

විචාක ො…කප.….(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – විචාක ො 
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං…කප.…
වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච නිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණවිචාක ො…කප.….(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – වත්ථු 
සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථු…කප.….(5) 

99. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…කප.…(පවත්තිපි, පටිසන්ධිපිදීකපතබ්බා).(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච විතක්ෙස්ස…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස 
ධම්මස්සනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො–සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචමහාභූතා
ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 
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සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාසවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
විතක්ෙස්ස ච නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

100. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – විතක්කෙො ච
වත්ථු චසවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච විචාක ො ච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං…කප.… අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච

තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං…කප.… විතක්කෙො ච මහාභූතා ච
චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං…කප.…අවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාචවත්ථුච 

විචා ස්සනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(පටිසන්ධිොනිචත්තාරි.සංඛිත්තං).(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්කතොඑකෙොඛ්න්කධොචවිචාක ොචතිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
විචා ස්සච…කප.…ද්කවඛ්න්ධාචවත්ථුචද්වින්නංඛ්න්ධානංවිචා ස්ස ච

නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

101. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා

සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස …කප.… අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස
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ධම්මස්ස…කප.… සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච
ධම්මස්ස…කප.…තීණි. 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච
ධම්මා සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස…කප.… අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(ද්කවවා ාවිත්ථාක තබ්බා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

102. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සවිතක්ෙසවිචා ං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, සවිතක්ෙසවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං

උප්පාකදති, මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං
ගණ්හාති. සවිතක්ෙසවිචා ං සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…  ාගං…

කදොසං…කමොහං…මානං…දිට්ඨිං… පත්ථනංඋපනිස්සාය දානංකදති, සී ං

සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, සවිතක්ෙසවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං උප්පාකදති, මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං…කප.… පාණං 
හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා… සී ං… සුතං…
චාකගො… පඤ්ඤා…  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි…
පත්ථනා සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස…
පඤ්ඤාය…  ාගස්ස… කදොසස්ස… කමොහස්ස… මානස්ස… දිට්ඨියා… 

පත්ථනාය…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ං සද්ධං උපනිස්සාය අවිතක්ෙවිචා මත්තං ඣානං

උප්පාකදති, මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං…කප.… සවිතක්ෙසවිචා ං සී ං 

…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය අවිතක්ෙවිචා මත්තං ඣානං උප්පාකදති, 
මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං…කප.… සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා…කප.…
පත්ථනා අවිතක්ෙවිචා මත්තාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස…

පඤ්ඤායවිතක්ෙස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සවිතක්ෙසවිචා ං සද්ධං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

71 

පටුන 

උපනිස්සාය අවිතක්ෙඅවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, මග්ගං…කප.…
අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. සවිතක්ෙසවිචා ං සී ං…කප.…

පත්ථනං උපනිස්සාය අවිතක්ෙඅවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, මග්ගං…කප.…
අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා…කප.…
පත්ථනා අවිතක්ෙඅවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස…
පඤ්ඤාය විචා ස්ස ච… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

සවිතක්ෙසවිචා ාසද්ධා…කප.…පත්ථනාඅවිතක්ෙවිචා මත්තායසද්ධාය…
සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… පඤ්ඤාය විචා ස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා…කප.… පත්ථනා 
සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය විතක්ෙස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (5) 

103. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තං සද්ධං උපනිස්සාය අවිතක්ෙවිචා මත්තං ඣානං

උප්පාකදති, මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. අවිතක්ෙවිචා මත්තං
සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං… විතක්ෙං උපනිස්සාය 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ඣානං උප්පාකදති, මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං
උප්පාකදති. අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…පඤ්ඤා
විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස…

චාගස්ස… පඤ්ඤායවිතක්ෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අවිතක්ෙවිචා මත්තං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, සවිතක්ෙසවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, 
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විපස්සනං…කප.… මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, 
දිට්ඨිං ගණ්හාති. අවිතක්ෙවිචා මත්තං සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…

විතක්ෙං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, 

සවිතක්ෙසවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං උප්පාකදති, මග්ගං 

උප්පාකදති, සමාපත්තිං උප්පාකදති, පාණං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති.
අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…පඤ්ඤාවිතක්කෙොච 

සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තං සද්ධං

උපනිස්සාය අවිතක්ෙඅවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, මග්ගං…කප.…
අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. අවිතක්ෙවිචා මත්තං සී ං…
සුතං… චාගං… පඤ්ඤං… විතක්ෙං උපනිස්සාය අවිතක්ෙඅවිචා ං ඣානං

උප්පාකදති, මග්ගං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති.
අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…පඤ්ඤාවිතක්කෙොච 

අවිතක්ෙඅවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… පඤ්ඤාය
විචා ස්ස ච… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 
අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…පඤ්ඤාවිතක්කෙොච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තාය සද්ධාය…සී ස්ස…සුතස්ස…චාගස්ස…පඤ්ඤාය

විචා ස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො– අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…
පඤ්ඤා විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය

විතක්ෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

104. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
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අවිතක්ෙඅවිචා ං සද්ධං උපනිස්සාය අවිතක්ෙඅවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, 
මග්ගං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. අවිතක්ෙඅවිචා ං 
සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං… විචා ං… ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං
දුක්ඛ්ං… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය අවිතක්ෙඅවිචා ං

ඣානංඋප්පාකදති, මග්ගං…කප.…අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිංඋප්පාකදති.
අවිතක්ෙඅවිචා ා සද්ධා… සී ං… සුතං… චාකගො… පඤ්ඤා… විචාක ො… 

ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතු… කභොජනං… කසනාසනං
අවිතක්ෙඅවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… පඤ්ඤාය…
විචා ස්ස… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අවිතක්ෙඅවිචා ං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, සවිතක්ෙසවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං…කප.… මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, 
දිට්ඨිං ගණ්හාති. අවිතක්ෙඅවිචා ං සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…
විචා ං…ොයිෙං සුඛ්ං…ොයිෙං දුක්ඛ්ං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනං

උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, 

සවිතක්ෙසවිචා ං ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං…කප.… මග්ගං…කප.…

සමාපත්තිංඋප්පාකදති, පාණංහනති…කප.…සඞ්ඝං භින්දති.අවිතක්ෙඅවිචා ා
සද්ධා…කප.… කසනාසනං සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස…කප.…

පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො …කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අවිතක්ෙඅවිචා ං සද්ධංඋපනිස්සායඅවිතක්ෙවිචා මත්තංඣානංඋප්පාකදති, 

විපස්සනං…කප.… මග්ගං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති. අවිතක්ෙඅවිචා ං
සී ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය අවිතක්ෙවිචා මත්තං ඣානං

උප්පාකදති, විපස්සනං…කප.… මග්ගං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති.
අවිතක්ෙඅවිචා ා සද්ධා…කප.… කසනාසනං අවිතක්ෙවිචා මත්තාය
සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… පඤ්ඤාය විතක්ෙස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 
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ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – අවිතක්ෙඅවිචා ා සද්ධා…කප.… කසනාසනං 
අවිතක්ෙවිචා මත්තාය සද්ධාය…සී ස්ස…සුතස්ස…චාගස්ස…පඤ්ඤාය

විචා ස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – අවිතක්ෙඅවිචා ා සද්ධා…කප.… කසනාසනං
සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස…කප.… පත්ථනාය විතක්ෙස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

105. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො– අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…
පඤ්ඤා විචාක ො ච සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො …කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො– අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…
පඤ්ඤා විචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස…

චාගස්ස…පඤ්ඤායවිතක්ෙස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…පඤ්ඤා විචාක ො ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… පඤ්ඤාය
විචා ස්ස ච… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…
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සී ං… සුතං… චාකගො… පඤ්ඤා විචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තාය
සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… පඤ්ඤාය විචා ස්ස ච 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තාසද්ධා…සී ං… සුතං…චාකගො…පඤ්ඤා විචාක ො ච
සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… පඤ්ඤාය…
 ාගස්ස… කදොසස්ස… කමොහස්ස… මානස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය

විතක්ෙස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

106. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා… සී ං… සුතං… චාකගො…
පඤ්ඤා…  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා
විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය සී ස්ස…කප.… පත්ථනාය 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා සී ං…කප.… පත්ථනා 
විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස…

චාගස්ස…පඤ්ඤාය විතක්ෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා… සී ං… සුතං… චාකගො… පඤ්ඤා…කප.…
පත්ථනා විතක්කෙො ච අවිතක්ෙඅවිචා ාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස…
චාගස්ස… පඤ්ඤාය විචා ස්ස ච… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස
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උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා…
සී ං… සුතං… චාකගො… පඤ්ඤා…කප.… පත්ථනා විතක්කෙො ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තාය සද්ධාය…සී ස්ස…සුතස්ස… චාගස්ස…පඤ්ඤාය

විචා ස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ා සද්ධා… සී ං… සුතං… චාකගො… පඤ්ඤා…  ාකගො…
කදොකසො… කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා විතක්කෙො ච 
සවිතක්ෙසවිචා ාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය විතක්ෙස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (5) 

පුක ජාතපච්චක ො 

107. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා

සද්දං සුණාති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…වත්ථු අවිතක්ෙඅවිචා ානංඛ්න්ධානංවිචා ස්සච

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො 
විපස්සති…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… 

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං

ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ විතක්කෙො උප්පජ්ජති…කප.… වත්ථුං
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අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ විතක්කෙො උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු 

අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං 

– වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සතිඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භ
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. කසොතං… ඝානං… 

ජිව්හං… ොයං…රූකප…සද්කද…ගන්කධ… කස…කඵොට්ඨබ්කබ…වත්ථුං

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතො අනත්තකතොවිපස්සතිඅස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භ 

සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – 
වත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(5) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

108. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච

විතක්කෙොචපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා ච

විචාක ොච පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා 
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අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

109. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… කගොත්රභුස
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස… කවොදානං සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විතක්ෙස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
ඣානස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. කගොත්රභුස අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
මග්ගස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. කවොදානං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස

මග්ගස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො–දුතියස්සඣානස්සපරිෙම්මංදුතිකයඣාකන
විචා ස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. තතියස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං
තතියස්ස ඣානස්ස…කප.… චතුත්ථස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං චතුත්ථස්ස
ඣානස්ස…කප.… ආොසානඤ්චායතනස්ස පරිෙම්මං
ආොසානඤ්චායතනස්ස…කප.… විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස පරිෙම්මං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මං
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස…කප.…කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සපරිෙම්මං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස පරිෙම්මං
දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස…කප.… දිබ්බාය කසොතධාතුයා පරිෙම්මං දිබ්බාය
කසොතධාතුයා…කප.… ඉද්ධිවිධඤාණස්ස පරිෙම්මං…කප.…
කචකතොපරියඤාණස්ස පරිෙම්මං…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස
පරිෙම්මං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණස්ස පරිෙම්මං…කප.… 
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අනාගතංසඤාණස්ස පරිෙම්මං…කප.… කගොත්රභුස අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස
මග්ගස්ස විචා ස්ස ච… කවොදානං අවිතක්ෙඅවිචා ස්සමග්ගස්ස විචා ස්ස ච

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
ඣානස්ස විචා ස්ස ච ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. කගොත්රභුස
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච… කවොදානං
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සමග්ගස්සවිචා ස්සචආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. 
(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං
ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං
කගොත්රභුසස්ස විතක්ෙස්සච…අනුක ොමංකවොදානස්සවිතක්ෙස්සච…කගොත්රභුස
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්සවිතක්ෙස්සච…කවොදානංසවිතක්ෙසවිචා ස්ස

මග්ගස්සවිතක්ෙස්සච ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

110. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විතක්කෙො පච්ඡිමස්ස
පච්ඡිමස්ස විතක්ෙස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානං

ඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විතක්කෙො පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංසවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා

පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්සවිචා ස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානං

ඛ්න්ධානං විචා ස්සචආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(4) 
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පටුන 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස චධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො –පුරිකමො
පුරිකමො විතක්කෙො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං

විතක්ෙස්සචආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. (5) 

111. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො– පුරිකමොපුරිකමොවිචාක ොපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස
විචා ස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. පුරිමාපුරිමාඅවිතක්ෙඅවිචා ාඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අවිතක්ෙඅවිචා ානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විචාක ො පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො
පුරිකමො විචාක ො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං

විචා ස්සචආකසවනපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

112. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 

අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විචා ස්ස 

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො– පුරිමාපුරිමාඅවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාච
විචාක ොචපච්ඡිමානංපච්ඡිමානං අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානංවිචා ස්ස

චආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

113. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
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සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
සවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. අනුක ොමඤ්ච
විතක්කෙො ච කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච කවොදානස්ස…
කගොත්රභුස ච විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස… කවොදානඤ්ච

විතක්කෙොචසවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස
විතක්ෙස්ස ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඣානස්ස
පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. කගොත්රභුස ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙ
විචා මත්තස්සමග්ගස්ස…කවොදානඤ්චවිතක්කෙොචඅවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස 

මග්ගස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – දුතියස්ස
ඣානස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච දුතිකය ඣාකන විචා ස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස
පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච…කප.… දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස පරිෙම්මඤ්ච
විතක්කෙො ච…කප.… අනාගතංසඤාණස්ස පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච 

අනාගතංසඤාණස්සආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. කගොත්රභුස ච විතක්කෙො ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො.
කවොදානඤ්ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ඣානස්ස 

පරිෙම්මඤ්ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සඣානස්ස විචා ස්ස ච…
කගොත්රභුස ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච…
කවොදානඤ්ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස මග්ගස්ස විචා ස්ස ච

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස

ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච
විතක්කෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං
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විතක්ෙස්ස ච ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච
කගොත්රභුසස්ස විතක්ෙස්ස ච… අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච කවොදානස්ස
විතක්ෙස්ස ච… කගොත්රභුස ච විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස 
විතක්ෙස්ස ච… කවොදානඤ්ච විතක්කෙො ච සවිතක්ෙසවිචා ස්ස මග්ගස්ස

විතක්ෙස්සච ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

ෙම්මපච්චක ො 

114. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සවිතක්ෙසවිචා ා
කචතනාවිපාොනංසවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා විතක්ෙස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා විතක්ෙස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනාවිපාෙස්ස විතක්ෙස්ස

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 

සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා ෙටත්තා රූපානං 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා
විපාොනංඅවිතක්ෙඅවිචා ානංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොසවිතක්ෙසවිචා ස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච

ධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො –සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනාසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා
කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා විපාොනං 
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සවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 

නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා විතක්ෙස්ස ච 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනාවිතක්ෙස්සචෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනාවිපාෙස්ස විතක්ෙස්ස

චෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 

නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා
විචාොනං සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(6) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො– සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ාකචතනා 
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා
සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සචෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සවිතක්ෙසවිචා ා කචතනා විපාොනං 
සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (7) 

115. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා
කචතනා විපාොනං අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා කචතනා විචා ස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා කචතනා
විපාෙස්ස විචා ස්ස ච ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛණිො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා කචතනා විපාෙස්ස විචා ස්ස ච

ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 

නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – අවිතක්ෙවිචා මත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං 
ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛණිො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා කචතනා විපාොනං
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො –සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – අවිතක්ෙඅවිචා ාකචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙඅවිචා ා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංෙටත්තා චරූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 
අවිතක්ෙඅවිචා ා කචතනාවිපාොනංඅවිතක්ෙඅවිචා ානංඛ්න්ධානංෙටත්තා

චරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

116. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංවිපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධොතිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…. 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාො සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා විතක්ෙස්ස
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 
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(සවිතක්ෙසවිචා මූ ොසත්තපිපඤ්හාපරිපුණ්ණා.) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

විපාෙපච්චකයනපච්චකයො–විපාකෙොඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොඑකෙොඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ විපාකෙො අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො
ඛ්න්කධො…කප.…. 

(අවිතක්ෙවිචා මත්තමූ ො පඤ්ච පඤ්හා ොතබ්බා, විපාෙන්ති
නියාකමතබ්බා.) 

117. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා …කප.… විපාකෙො විචාක ො
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො.

විචාක ොවත්ථුස්ස විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං
ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විපාකෙො විචාක ො

අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො
විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විපාකෙො විචාක ො
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

118. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො
අවිතක්ෙවිචා මත්කතොඑකෙොඛ්න්කධොචවිචාක ොච තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාො
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අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණඅවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාච

විචාක ොචෙටත්තාරූපානං විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො – විපාකෙො අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච විචාක ො ච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ විපාකෙො අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො
ඛ්න්කධො ච විචාක ො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං 

විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො 
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච විතක්කෙො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාො
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො – විපාකෙො සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච විතක්කෙො ච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (3) 

ආො පච්චක ො 

119. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ආහා ා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංආහා පච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආහා පච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ආහා ා විතක්ෙස්ස
ආහා පච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 
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(සවිතක්ෙසවිචා මූ ොඉමිනාො කණනසත්තපඤ්හා විභජිතබ්බා.) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තාආහා ා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං ආහා පච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ආහා ා විචා ස්ස ච
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො – 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා ආහා ා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචා ා ආහා ා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ෙබළීොක ො ආහාක ො ඉමස්ස ොයස්ස
ආහා පච්චකයනපච්චකයො. 

ඉන්ද්රි පච්චක ො 

120. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ඉන්ද්රියා විතක්ෙස්ස 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(7) 

(සවිතක්ෙසවිචා මූ ොසත්තපඤ්හාඉමිනාො කණන විභජිතබ්බා.) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො–අවිතක්ෙවිචා මත්තාඉන්ද්රියාසම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 
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අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඉන්ද්රියා විචා ස්ස ච
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචා ා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං 
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස …කප.…
ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. රූපජීවිතින්ද්රියං

ෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඣානපච්චක ො 

121. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ඣානපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ානි ඣානඞ්ගානි
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ඣානපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(7) 

(සවිතක්ෙසවිචා මූ ොසත්තපඤ්හාඉමිනාො කණන විභජිතබ්බා.) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

ඣානපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තානි ඣානඞ්ගානි
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ඣානපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(5) 

(අවිතක්ෙවිචා මත්තමූ ො පඤ්චපඤ්හා ඉමිනාො කණනවිභජිතබ්බා.) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස
ඣානපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචා ානි ඣානඞ්ගානි
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඣානපච්චකයන
පච්චකයො. විචාක ො චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ඣානපච්චකයන පච්චකයො.



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

89 

පටුන 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචාක ො ෙටත්තාරූපානං ඣානපච්චකයන පච්චකයො.

විචාක ොවත්ථුස්සඣානපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
ඣානපච්චකයන පච්චකයො – විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං
ඣානපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචාක ො

අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානංඣානපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන පච්චකයො – විචාක ො 
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
ඣානපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචාක ො
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ඣානපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

122. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තානි ඣානඞ්ගානි විචාක ො ච සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

ඣානපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්තානි ඣානඞ්ගානි විචාක ො ච චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

ඣානපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්සඣානපච්චකයන
පච්චකයො– අවිතක්ෙවිචා මත්තානිඣානඞ්ගානිවිචාක ොචසම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඣානපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තානි ඣානඞ්ගානි විචාක ො ච
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානංඣානපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ානි ඣානඞ්ගානි විතක්කෙො ච සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

ඣානපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 
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සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ානි ඣානඞ්ගානි විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ඣානපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන
පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ානි ඣානඞ්ගානි විතක්කෙො ච සම්පයුත්තොනං 
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඣානපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (3) 

මග් පච්චක ො 

123. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
මග්ගපච්චකයනපච්චකයො–සවිතක්ෙසවිචා ානිමග්ගඞ්ගානිසම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං මග්ගපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 

(සවිතක්ෙසවිචා මූ ොසත්තපඤ්හාඉමිනාො කණන විභජිතබ්බා.) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තානි මග්ගඞ්ගානි 

සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං මග්ගපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 

(අවිතක්ෙවිචා මත්තමූ ොපඤ්චපඤ්හාඉමිනාො කණන විභජිතබ්බා.) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සධම්මස්ස මග්ගපච්චකයන
පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචා ානි මග්ගඞ්ගානි සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං මග්ගපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස මග්ගපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචා ානි මග්ගඞ්ගානි විතක්කෙො ච සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

මග්ගපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්සධම්මස්සමග්ගපච්චකයනපච්චකයො–සවිතක්ෙසවිචා ානි 
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මග්ගඞ්ගානි විතක්කෙො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං මග්ගපච්චකයන

පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස මග්ගපච්චකයන
පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ානි මග්ගඞ්ගානි විතක්කෙො ච සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං මග්ගපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (3) 

සම්පයුත්තපච්චක ො 

124. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස

සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා

ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා විතක්ෙස්ස 

සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච 
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

විතක්ෙස්සච…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

125. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානංසම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා 

ද්වින්නංඛ්න්ධානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – විතක්කෙො සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං 

සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා විචා ස්ස 

සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 
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අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

විචා ස්සච…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

126. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස

සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංසම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා

ද්වින්නංඛ්න්ධානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානං

සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –
අවිතක්ෙවිචා මත්කතොඑකෙොඛ්න්කධොචවිචාක ොචතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං 
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච ද්වින්නං 

ඛ්න්ධානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච විතක්කෙො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කව ඛ්න්ධාචවිතක්කෙොචද්වින්නං

ඛ්න්ධානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

127. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 

සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
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විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො, විතක්කෙො චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා
ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. විතක්කෙො

ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

128. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. විචාක ො චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. විචාක ො ෙටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො, වත්ථුඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො; විචාක ොවත්ථුස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථු විචා ස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො, වත්ථු අවිතක්ෙඅවිචා ානං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා ච

විචාක ොචපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුසවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං

ඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සචවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං 

ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු
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අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං

ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු
සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සචවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.

(5) 

129. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච 
චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච ෙටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාච

විචාක ො චපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච 

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ 
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච ෙටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච

විතක්කෙොච පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

130. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං

ඛ්න්ධානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා විතක්ෙස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 
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සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

(සවිතක්ෙසවිචා මූ කෙඅවකසසා පඤ්හා සහජාතපච්චයසදිසා.) 

131. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා

ද්වින්නංඛ්න්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – විතක්කෙො සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා විචා ස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. විතක්කෙො චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා

විචා ස්ස ෙටත්තා ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; විතක්කෙො

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

(අවිතක්ෙවිචා මත්තමූ ො පඤ්ච පඤ්හා. අවකසසා 
සහජාතපච්චයසදිසා.) 

132. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…
ද්කවඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.…විචාක ොචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙඅවිචාක ො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
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පච්චකයො…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, වත්ථු

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; විචාක ො වත්ථුස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො, වත්ථු විචා ස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; එෙං මහාභූතං
තිණ්ණන්නං මහාභූතානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… මහාභූතා 
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; බාහි ං…ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං
එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං…කප.… මහාභූතා ෙටත්තාරූපානං

උපාදාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු 
අවිතක්ෙඅවිචා ානං ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – අවිතක්ෙඅවිචා ා ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොසවිතක්ෙසවිචා ස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු 

සවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සතිඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භ
 ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කසොතං… ඝානං…
ජිව්හං…ොයං…රූකප…සද්කද… ගන්කධ… කස…කඵොට්ඨබ්කබ…වත්ථුං
අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සති…කප.… කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.

වත්ථුසවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – විචාක ො
අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ විචාක ොඅවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං

විතක්ෙස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සති අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භ විතක්කෙො
උප්පජ්ජති.කසොතං… ඝානං…ජිව්හං…ොයං…රූකප…සද්කද…ගන්කධ…
 කස… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ විතක්කෙො උප්පජ්ජති. වත්ථු
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අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
විචාක ො අවිතක්ෙවිචා මත්තානං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු අවිතක්ෙවිචා මත්තානං

ඛ්න්ධානං විචා ස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු

අවිතක්ෙවිචා මත්තානංඛ්න්ධානංවිචා ස්සච අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුසවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං

විතක්ෙස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ 
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. කසොතං… ඝානං…
ජිව්හං… ොයං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාච විතක්කෙො ච
උප්පජ්ජන්ති. වත්ථු සවිතක්ෙසවිචා ානං ඛ්න්ධානං විතක්ෙස්ස ච

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

133. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා

සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සහජාකතො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච
වත්ථු ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාචවත්ථුච ද්වින්නංඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සහජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච විතක්ෙස්ස
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණසවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාච වත්ථු

චවිතක්ෙස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස 

ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රි ං. 
සහජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධා

ච මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස
ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පච්ඡාජාතා–සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධාච

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාසවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සහජාකතො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සචඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කව
ඛ්න්ධාචවත්ථුචද්වින්නංඛ්න්ධානංවිතක්ෙස්සච අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

134. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා

සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සහජාකතො– විතක්කෙොචවත්ථුචසවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ විතක්කෙො ච වත්ථු ච

සවිතක්ෙසවිචා ානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සහජාකතො–අවිතක්ෙවිචා මත්කතොඑකෙොඛ්න්කධොච විචාක ොච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච
විචාක ො ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං… අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච
වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච විචාක ො ච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච
විචාක ො ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං…කප.…ද්කවඛ්න්ධාචවත්ථුච ද්වින්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

99 

පටුන 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රි ං. සෙජාතා – අවිතක්ෙවිචා මත්තා
ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

සහජාතා – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සහජාකතො – විතක්කෙො ච මහාභූතා ච 
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සහජාතා –
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධාචවත්ථුචවිචා ස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තාඛ්න්ධාචවිචාක ොචෙටත්තාරූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච
මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
විතක්කෙො ච මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච විචා ස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච
විචාක ොචපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.පච්ඡාජාතා
– අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච 

පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අවිතක්ෙවිචා මත්තා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො– සෙජාතං, පුක ජාතං.සෙජාකතො – අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො
ඛ්න්කධොචවිචාක ොචතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විචාක ො ච…කප.…
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
විචා ස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච වත්ථු

ච…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

135. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සවිතක්ෙසවිචාක ො
එකෙො ඛ්න්කධො ච විතක්කෙො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන
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පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ාඛ්න්ධාචවිතක්කෙොචපුක ජාතස්ස 

ඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො–සවිතක්ෙසවිචාක ොඑකෙොඛ්න්කධොචවිතක්කෙොචතිණ්ණන්නං 
ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…
ද්කව ඛ්න්ධා ච විතක්කෙො ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

136. සවිතක්ෙසවිචාක ොච අවිතක්ෙවිචා මත්කතොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ො

චධම්මා සවිතක්ෙසවිචා ස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සහජාකතො – සවිතක්ෙසවිචාක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච විතක්කෙො ච
වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච 

ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රි ං. සහජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච
විතක්කෙො ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….පච්ඡාජාතා–සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා
ච විතක්කෙො ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සවිතක්ෙසවිචා ා ඛ්න්ධා ච 
විතක්කෙො ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

නත්ථිවි තාවි තපච්ච ා 

137. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස
නත්ථිපච්චකයනපච්චකයො… විගතපච්චකයනපච්චකයො. 

(නත්ථිපච්චයඤ්ච විගතපච්චයඤ්ච අනන්ත සදිසං, අවිගතංඅත්ථිසදිසං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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138. කහතුයා එොදස, ආ ම්මකණඑෙවීස, අධිපතියාකතවීස, අනන්තක 

පඤ්චවීස, සමනන්තක  පඤ්චවීස, සහජාකතතිංස, අඤ්ඤමඤ්කඤ අට්ඨවීස, 

නිස්සකයතිංස, උපනිස්සකය පඤ්චවීස, පුක ජාකතපඤ්ච, පච්ඡාජාකතපඤ්ච, 

ආකසවකන එෙවීස, ෙම්කම එොදස, විපාකෙ එෙවීස, ආහාක  එොදස, 

ඉන්ද්රිකය එොදස, ඣාකන එෙවීස, මග්කග කසොළස, සම්පයුත්කත එොදස, 

විප්පයුත්කත නව, අත්ථියා තිංස, නත්ථියා පඤ්චවීස, විගකත පඤ්චවීස, 
අවිගකතතිංස. 

(ඝටනා කුස ත්තිෙසදිසාකයව. පඤ්හාවා ගණනං එවං
අසම්කමොහන්කතන ගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

139. සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොසවිතක්ෙසවිචා ස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච

ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(6) 
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සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයන

පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(7) 

140. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(6) 

141. අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… 

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

142. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා

සවිතක්ෙසවිචා ස්සධම්මස්සසහජාතං… පුක ජාතං.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සධම්මස්සසහජාතං…පුක ජාතං.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස 

ධම්මස්සසහජාතං…පච්ඡාජාතං…ආහා ං…ඉන්ද්රියං.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ොචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොචධම්මාසවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචධම්මස්සසහජාතං…පුක ජාතං. (4) 

143. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
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පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සචඅවිතක්ෙඅවිචා ස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.

(4) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

144. සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො. (4) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(5) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච ධම්මා
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(6) 

සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච

ධම්මාසවිතක්ෙසවිචා ස්සධම්මස්සසහජාතං…පුක ජාතං.(1) 
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සවිතක්ෙසවිචාක ො ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො ච 
ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස ධම්මස්ස සහජාතං… පච්ඡාජාතං… ආහා ං…

ඉන්ද්රියං. (2) 

පච්චනීයුද්ධාක ො. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

145. නකහතුයා පඤ්චතිංස, නආ ම්මකණ පඤ්චතිංස, නඅධිපතියා

පඤ්චතිංස, නඅනන්තක පඤ්චතිංස, නසමනන්තක පඤ්චතිංස, නසහජාකත

එකූනතිංස, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එකූනතිංස, නනිස්සකය එකූනතිංස, 

නඋපනිස්සකය චතුත්තිංස, නපුක ජාකත පඤ්චතිංස, නපච්ඡාජාකත
නආකසවකන නෙම්කමනවිපාකෙනආහාක නඉන්ද්රිකයනඣාකනනමග්කග

පඤ්චතිංස, නසම්පයුත්කත එකූනතිංස, නවිප්පයුත්කතසත්තවීස, කනොඅත්ථියා

සත්තවීස, කනොනත්ථියා පඤ්චතිංස, කනොවිගකත පඤ්චතිංස, කනොඅවිගකත
සත්තවීස. 

(පච්චනීයංගකණන්කතනඉමානිපදානිඅනුමජ්ජන්කතන ගකණතබ්බානි.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

146. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එොදස, නඅධිපතියා එොදස, 

නඅනන්තක  නසමනන්තක එොදස, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකය

එොදස, නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන නෙම්කම නවිපාකෙ

නආහාක  නඉන්ද්රිකය නඣාකන නමග්කග සබ්කබ එොදස, නසම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතසත්ත, කනොනත්ථියාඑොදස, කනොවිගකතඑොදස. 

(අනුක ොමපච්චනීයගණනාඉමිනාො කණනගකණතබ්බා.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 
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147. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙවීස, අධිපතියා කතවීස, අනන්තක 

පඤ්චවීස, සමනන්තක  පඤ්චවීස, සහජාකතතිංස, අඤ්ඤමඤ්කඤ අට්ඨවීස, 

නිස්සකයතිංස, උපනිස්සකයපඤ්චවීස, පුක ජාකතපඤ්ච, පච්ඡාජාකතපඤ්ච, 

ආකසවකන එෙවීස, ෙම්කම එොදස, විපාකෙ එෙවීස, ආහාක  එොදස, 

ඉන්ද්රිකය එොදස, ඣාකන එෙවීස, මග්කග කසොළස, සම්පයුත්කත එොදස, 

විප්පයුත්කත නව, අත්ථියා තිංස, නත්ථියා පඤ්චවීස, විගකත පඤ්චවීස, 
අවිගකත තිංස. 

(පච්චනීයානුක ොමංඉමිනාො කණනවිභජිතබ්බං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

විතක්ෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

7. පීතිත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–පීතිසහගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ

පටිච්චඑකෙො ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච ද්කවඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
පීතිසහගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ පටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

පීතිසහගතංධම්මංපටිච්චසුඛ්සහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–
පීතිසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච සුඛ්සහගතා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණපීතිසහගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච

සුඛ්සහගතාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(2) 

පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – පීතිසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච පීතිසහගතා ච
සුඛ්සහගතා ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණපීතිසහගතංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චපීතිසහගතාචසුඛ්සහගතා

චතකයොඛ්න්ධා …කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(3) 
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2. සුඛ්සහගතං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්සහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – සුඛ්සහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ 

පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ සුඛ්සහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච එකෙොඛ්න්කධො.(1) 

සුඛ්සහගතංධම්මංපටිච්චපීතිසහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–
සුඛ්සහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච පීතිසහගතා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණසුඛ්සහගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච

පීතිසහගතාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(2) 

සුඛ්සහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – සුඛ්සහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච පීතිසහගතා ච

සුඛ්සහගතා ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණසුඛ්සහගතං එෙංඛ්න්ධංපටිච්චපීතිසහගතාචසුඛ්සහගතා

චද්කවඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො.(3) 

3. උකපක්ඛ්ාසහගතං ධම්මංපටිච්චඋකපක්ඛ්ාසහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – උකපක්ඛ්ාසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව

ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–පීතිසහගතඤ්චසුඛ්සහගතඤ්චඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච
පීතිසහගතා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

පීතිසහගතාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සුඛ්සහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–පීතිසහගතඤ්චසුඛ්සහගතඤ්චඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්ච

සුඛ්සහගතා ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

සුඛ්සහගතා ද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො.(2) 

පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ච
සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – පීතිසහගතඤ්ච

සුඛ්සහගතඤ්චඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච පීතිසහගතාචසුඛ්සහගතාචද්කවඛ්න්ධා, 
ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ පීතිසහගතඤ්ච

සුඛ්සහගතඤ්චඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චපීතිසහගතාචසුඛ්සහගතා චද්කවඛ්න්ධා, 

ද්කවඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො.(3) 
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ආ ම්මණපච්ච ාදි 

4. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා… (පටිසන්ධික්ඛ්කණ නත්ථි)
අනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා… සහජාතපච්චයා… 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා…
පුක ජාතපච්චයා…(පුක ජාකත පටිසන්ධික්ඛ්කණනත්ථි)ආකසවනපච්චයා…
(ආකසවකනවිපාෙංනත්ථි)ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා…ආහා …කප.…
ඉන්ද්රිය… ඣාන… මග්ග… සම්පයුත්ත… විප්පයුත්ත… අත්ථි… නත්ථි…
විගත…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

5. කහතුයා දස, ආ ම්මකණ දස, අධිපතියා දස, අනන්තක  සමනන්තක 
සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත ආකසවකන
ෙම්කමවිපාකෙ ආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගසම්පයුත්කතවිප්පයුත්කත
අත්ථියානත්ථියාවිගකත අවිගකතසබ්බත්ථදස. 

(එවංඅනුක ොමගණනාගකණතබ්බා.) 

අනුක ොමං.  

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

6. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං පීතිසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

පීතිසහගතංධම්මංපටිච්චසුඛ්සහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
– අකහතුෙං පීතිසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච සුඛ්සහගතා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(2) 

පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං පීතිසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
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පීතිසහගතාච සුඛ්සහගතාචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව

ඛ්න්ධා.(3) 

7. සුඛ්සහගතං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්සහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං සුඛ්සහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, 

ද්කවඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො.(1) 

සුඛ්සහගතංධම්මංපටිච්චපීතිසහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
– අකහතුෙං සුඛ්සහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච පීතිසහගතා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.(2) 

සුඛ්සහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං සුඛ්සහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො. (3) 

8. උකපක්ඛ්ාසහගතං ධම්මංපටිච්චඋකපක්ඛ්ාසහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං උකපක්ඛ්ාසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො. අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ

උකපක්ඛ්ාසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච
එකෙො ඛ්න්කධො. විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

9. පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච එෙං
ඛ්න්ධංපටිච්චපීතිසහගතාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කව

ඛ්න්ධා.(1) 

පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සුඛ්සහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච එෙං

ඛ්න්ධංපටිච්ච සුඛ්සහගතාද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො.

(2) 

පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ච
සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං
පීතිසහගතඤ්චසුඛ්සහගතඤ්චඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චපීතිසහගතාචසුඛ්සහගතා

චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච එකෙොඛ්න්කධො.(3) 

නඅධිපති-නආකසවනපච්ච ා 
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10. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා (නඅධිපතිපටිසන්ධික්ඛ්කණ පරිපුණ්ණං)…

නපුක ජාතපච්චයා…(‘‘අරූකප’’තිනියාකමතබ්බං ‘‘පටිසන්ධික්ඛ්කණ’’තිච)
නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා. 

නෙම්මපච්චක ො 

11. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා–පීතිසහගකතඛ්න්කධ පටිච්චපීතිසහගතාකචතනා. 

පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්සහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා–පීතිසහගකතඛ්න්කධපටිච්ච සුඛ්සහගතාකචතනා. 

(ඉමිනාො කණනදසපඤ්හාවිත්ථාක තබ්බා.) 

නවිපාෙපච්චක ො 

12. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිපාෙපච්චයා…කප.…(පරිපුණ්ණං, පටිසන්ධිනත්ථි). 

නඣානපච්ච ාදි 

13. සුඛ්සහගතං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්සහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා – සුඛ්සහගතං ොයවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චඑකෙො ඛ්න්කධො.(1) 

උකපක්ඛ්ාසහගතං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඣානපච්චයා – චතුවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, 

ද්කවඛ්න්කධ පටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො.(1) 

(නමග්ගපච්චයානකහතුපච්චයසදිසං.කමොකහොනත්ථි. නවිප්පයුත්තපච්චයා
පරිපුණ්ණංඅරූපපඤ්හකමව.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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14. නකහතුයා දස, නඅධිපතියා දස, නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත 

නආකසවකන නෙම්කම නවිපාකෙ දස, නඣාකන ද්කව, නමග්කග දස, 

නවිප්පයුත්කතදස (පච්චනීයංපරිපුණ්ණංොතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

දුෙං 

15. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා දස, නපුක ජාකත දස, නපච්ඡාජාකත
නආකසවකනනෙම්කම නවිපාකෙනවිප්පයුත්කතදස. 

(අනුක ොමපච්චනීයංවිත්ථාක නගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

දුෙං 

16. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ දස, අනන්තක  දස, සමනන්තක  දස, 
සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත ආකසවකන

ෙම්කම විපාකෙ ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන සබ්කබ දස, මග්කග එෙං, 

සම්පයුත්කතදස, විප්පයුත්කතඅත්ථියානත්ථියාවිගකත අවිගකතසබ්කබදස. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2-6. සෙජාත-පච්ච -නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

17. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – පීතිසහගතා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන
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පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ පීතිසහගතා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

පීතිසහගකතො ධම්කමොසුඛ්සහගතස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො–
පීතිසහගතාකහතූසම්පයුත්තොනංසුඛ්සහගතානංඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයන පච්චකයො – පීතිසහගතා කහතූ සම්පයුත්තොනං 
පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

18. සුඛ්සහගකතො ධම්කමොසුඛ්සහගතස්සධම්මස්ස…කප.…පීතිසහගතස්ස
ධම්මස්ස…කප.… පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස…කප.…
(සුඛ්මූක තීණි). 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – උකපක්ඛ්ාසහගතා කහතූ සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

පීතිසහගකතො චසුඛ්සහගකතො චධම්මා පීතිසහගතස්සධම්මස්ස…කප.… 

සුඛ්සහගතස්සධම්මස්ස…කප.…පීතිසහගතස්සචසුඛ්සහගතස්සචධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච කහතූ
සම්පයුත්තොනං පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච ඛ්න්ධානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

19. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පීතිසහගකතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති, 

පීතිසහගතා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා තං
පීතිසහගකතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා පීතිසහගකතන චිත්කතන

පීතිසහගකත පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. පීතිසහගකත
ඛ්න්කධ පීතිසහගකතන චිත්කතන අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සන්ති අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තං ආ බ්භ පීතිසහගකතො  ාකගො
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උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. පීතිසහගකතඛ්න්කධආ බ්භපීතිසහගතාඛ්න්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(1) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා 

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං සුඛ්සහගකතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති, 

පීතිසහගතා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා තං
සුඛ්සහගකතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා සුඛ්සහගකතන චිත්කතන

පීතිසහගකත පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. පීතිසහගකත
ඛ්න්කධ සුඛ්සහගකතන චිත්කතන අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සන්ති අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තං ආ බ්භ සුඛ්සහගකතො  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.පීතිසහගකතඛ්න්කධආ බ්භසුඛ්සහගතාඛ්න්ධා 

උප්පජ්ජන්ති.(2) 

පීතිසහගකතො ධම්කමොඋකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති, 

පීතිසහගතා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, ඵ ා වුට්ඨහිත්වා තං 
උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා උකපක්ඛ්ාසහගකතන

චිත්කතන පීතිසහගකත පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත

කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති.
පීතිසහගකත ඛ්න්කධ උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විපස්සන්ති අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තං ආ බ්භ 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, 
උද්ධච්චං උප්පජ්ජති. කචකතොපරියඤාකණන පීතිසහගතචිත්තසමඞ්ගිස්ස

චිත්තං ජානන්ති, පීතිසහගතා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගකත ඛ්න්කධ ආ බ්භ

උකපක්ඛ්ාසහගතාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං දත්වා සී ං
සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච

චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති, පීතිසහගතාඣානාවුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා, 
ඵ ා වුට්ඨහිත්වා තං පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච චිත්කතන 

පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච චිත්කතන
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පීතිසහගකත පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. පීතිසහගකත
ඛ්න්කධ පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච චිත්කතන අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතොවිපස්සන්තිඅස්සාකදන්තිඅභිනන්දන්ති; තංආ බ්භපීතිසහගකතො

ච සුඛ්සහගකතො ච  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. පීතිසහගකත ඛ්න්කධ

ආ බ්භපීතිසහගතාචසුඛ්සහගතාචඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(4) 

20. සුඛ්සහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සුඛ්සහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස…කප.…
උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස…කප.… පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සුඛ්සහගකත ඛ්න්කධ ආ බ්භ 

පීතිසහගතාචසුඛ්සහගතාචඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(4) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උකපක්ඛ්ාසහගකතනචිත්කතන දානං දත්වා
සී ංසමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මංෙත්වාතංඋකපක්ඛ්ාසහගකතනචිත්කතන

පච්චකවක්ඛ්ති, උකපක්ඛ්ාසහගතාඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගාවුට්ඨහිත්වා, ඵ ා
වුට්ඨහිත්වා තං උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා
උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන උකපක්ඛ්ාසහගකත පහීකන කික කස 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ
සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. උකපක්ඛ්ාසහගකත ඛ්න්කධ
උකපක්ඛ්ාසහගකතනචිත්කතනඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සන්ති

අස්සාකදන්තිඅභිනන්දන්ති; තංආ බ්භ උකපක්ඛ්ාසහගකතො ාකගොඋප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති.
කචකතොපරියඤාකණන උකපක්ඛ්ාසහගතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති.
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. උකපක්ඛ්ාසහගතා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස ආවජ්ජනාය
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. උකපක්ඛ්ාසහගකත ඛ්න්කධ ආ බ්භ

උකපක්ඛ්ාසහගතාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස…කප.…
සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස…කප.…පීතිසහගතස්සචසුඛ්සහගතස්සචධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උකපක්ඛ්ාසහගකතනචිත්කතන දානං දත්වා
සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මංෙත්වාතංපීතිසහගකතනචසුඛ්සහගකතන

ච චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති, උකපක්ඛ්ාසහගතා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා
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වුට්ඨහිත්වාඵ ාවුට්ඨහිත්වා, තං පීතිසහගකතනචසුඛ්සහගකතනචචිත්කතන
පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච චිත්කතන

උකපක්ඛ්ාසහගකතපහීකනකික කසපච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකතකික කස 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති.
උකපක්ඛ්ාසහගකත ඛ්න්කධ පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච චිත්කතන

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතො අනත්තකතොවිපස්සන්තිඅස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තං

ආ බ්භ පීතිසහගකතොචසුඛ්සහගකතො ච  ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.
උකපක්ඛ්ාසහගකත ඛ්න්කධ ආ බ්භ පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච ඛ්න්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

21. පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා පීතිසහගතස්ස
ධම්මස්ස…කප.… සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස…කප.… උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–පීතිසහගකතනචසුඛ්සහගකතනච 
චිත්කතන දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා…කප.…
පීතිසහගකත ච සුඛ්සහගකත ච ඛ්න්කධ උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සති අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තංආ බ්භ

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, 
උද්ධච්චං උප්පජ්ජති. කචකතොපරියඤාකණන 

පීතිසහගතසුඛ්සහගතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. පීතිසහගතා ච

සුඛ්සහගතාචඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.පීතිසහගකතචසුඛ්සහගකතචඛ්න්කධ ආ බ්භ

උකපක්ඛ්ාසහගතාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

පීතිසහගකතොචසුඛ්සහගකතොචධම්මාපීතිසහගතස්සචසුඛ්සහගතස්සච 

ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(4) 

අධිපතිපච්චක ො 

22. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – පීතිසහගකතන 

චිත්කතනදානංදත්වාසී ංසමාදියිත්වාඋකපොසථෙම්මංෙත්වා පීතිසහගකතන

චිත්කතන තං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පීතිසහගතා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, 

මග්ගාවුට්ඨහිත්වා, ඵ ාවුට්ඨහිත්වාපීතිසහගකතනචිත්කතන තංගරංෙත්වා
පච්චකවක්ඛ්ති. පීතිසහගකත ඛ්න්කධ පීතිසහගකතන චිත්කතන ගරං ෙත්වා 

අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තංගරංෙත්වාපීතිසහගකතො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි 

උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – පීතිසහගතාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පීතිසහගකතො ධම්කමොසුඛ්සහගතස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො

–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – පීතිසහගකතනචිත්කතන

දානං දත්වා…කප.…. සෙජාතාධිපති – පීතිසහගතාධිපති සම්පයුත්තොනං

සුඛ්සහගතානං ඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං දත්වා…කප.…

උකපක්ඛ්ාසහගකතනචිත්කතන(සංඛිත්තං).(3) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං දත්වා…කප.…. සෙජාතාධිපති – 

පීතිසහගතාධිපති සම්පයුත්තොනං පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච

ඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

23. සුඛ්සහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – සුඛ්සහගකතන 

චිත්කතන දානං දත්වා…කප.…. සෙජාතාධිපති – සුඛ්සහගතාධිපති 

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සුඛ්සහගකතොධම්කමොපීතිසහගතස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො 

– ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති…කප.…. සහජාතාධිපති– සුඛ්සහගතාධිපති

සම්පයුත්තොනංපීතිසහගතානංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති (සංඛිත්තං).(3) 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති…කප.…. 
සහජාතාධිපති – සුඛ්සහගතාධිපති සම්පයුත්තොනං පීතිසහගතානඤ්ච

සුඛ්සහගතානඤ්චඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

24. උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති…කප.…. 
සහජාතාධිපති – උකපක්ඛ්ාසහගතාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති (සංඛිත්තං).(2) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති (සංඛිත්තං). (3) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති (සංඛිත්තං). (4) 

25. පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති…කප.…. 

සහජාතාධිපති – පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච අධිපති සම්පයුත්තොනං

පීතිසහගතානංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති…කප.…. 
සහජාතාධිපති – පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච අධිපති සම්පයුත්තොනං

සුඛ්සහගතානංඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති (සංඛිත්තං). (3) 

පීතිසහගකතො චසුඛ්සහගකතොචධම්මාපීතිසහගතස්ස චසුඛ්සහගතස්සච

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති 

…කප.…. සහජාතාධිපති – පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච අධිපති 
සම්පයුත්තොනං පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

අනන්ත පච්චක ො 

26. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පීතිසහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
පීතිසහගතානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගතං

අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (ඉමිනා ො කණන
සබ්කබසංපදානංපච්චකයොතිදීකපතබ්කබො).අනුක ොමංකවොදානස්ස…කගොත්රභුස 
මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස… මග්කගො ඵ ස්ස… ඵ ං ඵ ස්ස…

අනුක ොමංපීතිසහගතාය ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පීතිසහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පීතිසහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
සුඛ්සහගතානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගතං
අනුක ොමං සුඛ්සහගතස්ස කගොත්රභුසස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
පීතිසහගතං අනුක ොමං සුඛ්සහගතස්ස කවොදානස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො. පීතිසහගතං අනුක ොමං සුඛ්සහගතාය ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො – පීතිසහගතං චුතිචිත්තං උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගතං භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගතා විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු
කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගතං

භවඞ්ගං උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස භවඞ්ගස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 
පීතිසහගතං කුස ාකුස ං උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස වුට්ඨානස්ස… කිරියං 

වුට්ඨානස්ස…ඵ ංවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පීතිසහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගතං අනුක ොමං පීතිසහගතස්ස ච
සුඛ්සහගතස්ස ච කගොත්රභුසස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.…
පීතිසහගතං අනුක ොමං පීතිසහගතාය ච සුඛ්සහගතාය ච ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(4) 

27. සුඛ්සහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සුඛ්සහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
සුඛ්සහගතානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්සහගතං
අනුක ොමංසුඛ්සහගතස්සකගොත්රභුසස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…කප.…
සුඛ්සහගතං අනුක ොමං සුඛ්සහගතාය ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සුඛ්සහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
පීතිසහගතානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…කප.…සුඛ්සහගතං

අනුක ොමංපීතිසහගතායඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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පටුන 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො – සුඛ්සහගතං චුතිචිත්තං උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්සහගතං භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්සහගතං ොයවිඤ්ඤාණං
විපාෙමකනොධාතුයා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්සහගතා
විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාඅනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො සුඛ්සහගතං භවඞ්ගං උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස භවඞ්ගස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. සුඛ්සහගතංකුස ාකුස ංඋකපක්ඛ්ාසහගතස්ස
වුට්ඨානස්ස… කිරියං වුට්ඨානස්ස… ඵ ං වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සුඛ්සහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච ඛ්න්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.… සුඛ්සහගතං අනුක ොමං පීතිසහගතාය

චසුඛ්සහගතායචඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(4) 

28. උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උකපක්ඛ්ාසහගතා ඛ්න්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උකපක්ඛ්ාසහගතානං ඛ්න්ධානං…කප.… ආවජ්ජනා
පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. උකපක්ඛ්ාසහගතං
අනුක ොමං උකපක්ඛ්ාසහගතාය ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උකපක්ඛ්ාසහගතාය ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – උකපක්ඛ්ාසහගතං චුතිචිත්තං පීතිසහගතස්ස 
උපපත්තිචිත්තස්ස…කප.… ආවජ්ජනා පීතිසහගතානං ඛ්න්ධානං…කප.…
විපාෙමකනොධාතු පීතිසහගතාය විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා…කප.…
උකපක්ඛ්ාසහගතං භවඞ්ගං පීතිසහගතස්ස භවඞ්ගස්ස…කප.…
උකපක්ඛ්ාසහගතං කුස ාකුස ං පීතිසහගතස්ස වුට්ඨානස්ස… කිරියං 
වුට්ඨානස්ස… ඵ ං වුට්ඨානස්ස… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පීතිසහගතාය ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස…කප.…

පීතිසහගතස්සච සුඛ්සහගතස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(4) 
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(තානිකයවචගමනානිනියාකමතබ්බානි.) 

29. පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා පීතිසහගතස්ස
ධම්මස්ස…කප.… සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස…කප.… උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච 
චුතිචිත්තං උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස…කප.… පීතිසහගතඤ්ච
සුඛ්සහගතඤ්ච භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය…කප.… පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච
විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා…කප.…
පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච භවඞ්ගං උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස 

භවඞ්ගස්ස…කප.… පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච කුස ාකුස ං
උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස වුට්ඨානස්ස… කිරියං වුට්ඨානස්ස… ඵ ං වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

පීතිසහගකතො චසුඛ්සහගකතොච ධම්මාපීතිසහගතස්සචසුඛ්සහගතස්සච
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පීතිසහගතා ච
සුඛ්සහගතා ච ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං පීතිසහගතානඤ්ච
සුඛ්සහගතානඤ්ච ඛ්න්ධානං…කප.… පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච
අනුක ොමං පීතිසහගතාය ච සුඛ්සහගතාය ච ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(4) 

සමනන්ත පච්චක ො 

30. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්සධම්මස්සසමනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො(අනන්ත පච්චයසදිසං). 

සෙජාතපච්චක ො 

31. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පීතිසහගකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං 
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…කප.…(පටිච්චසදිසංසහජාකතදසපඤ්හා). 

අඤ්ඤමඤ්ඤ-නිස්ස පච්ච ා 

32. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (දසපඤ්හා
ොතබ්බා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 
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33. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.….පෙතූපනිස්සකයො–පීතිසහගතංසද්ධං උපනිස්සාය

පීතිසහගකතනචිත්කතනදානංකදති, සී ංසමාදියති, උකපොසථෙම්මංෙක ොති, 

පීතිසහගතං ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං උප්පාකදති, මග්ගං උප්පාකදති, 

සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති. පීතිසහගතංසී ං…

සුතං… චාගං… පඤ්ඤං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං කදති, 

සී ංසමාදියති…කප.…මානංජප්කපති, දිට්ඨිංගණ්හාති.පීතිසහගතං ාගං…
කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන චිත්කතන

දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, පීතිසහගතං ඣානං
උප්පාකදති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති. පීතිසහගකතනචිත්කතනඅදින්නං

ආදියති, මුසා භණති, පිසුණං භණති, සම්ඵං ප පති, සන්ධිං ඡින්දති, 

නිල්ක ොපං හ ති, එොගාරිෙංෙක ොති, පරිපන්කථ තිට්ඨති, ප දා ං ගච්ඡති, 

ගාමඝාතංෙක ොති, නිගමඝාතංෙක ොති.පීතිසහගතාසද්ධා…සී ං… සුතං…
චාකගො… පඤ්ඤා…  ාකගො… කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා
පීතිසහගතාය සද්ධාය… සී ස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… පඤ්ඤාය…
 ාගස්ස…කමොහස්ස…මානස්ස…දිට්ඨියා… පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–පීතිසහගතංසද්ධංඋපනිස්සාය

සුඛ්සහගකතන චිත්කතන දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං

ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති. පීතිසහගතං සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…
 ාගං… කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනිස්සාය සුඛ්සහගකතන
චිත්කතන දානංකදති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති.සුඛ්සහගකතනචිත්කතන
අදින්නං ආදියති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. පීතිසහගතා සද්ධා…කප.…
පත්ථනා සුඛ්සහගතාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය සුඛ්සහගතස්ස

ොයවිඤ්ඤාණස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පීතිසහගකතො ධම්කමොඋකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.….පෙතූපනිස්සකයො–පීතිසහගතංසද්ධංඋපනිස්සාය

උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන දානං කදති…කප.… අභිඤ්ඤං උප්පාකදති, 

සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති. පීතිසහගතං
සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන දානං
කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. පීතිසහගතා සද්ධා…කප.… පත්ථනා
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උකපක්ඛ්ාසහගතාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
පීතිසහගතංසද්ධං උපනිස්සායපීතිසහගකතනචසුඛ්සහගකතනචචිත්කතන
දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. පීතිසහගතං සී ං…කප.… පත්ථනං
උපනිස්සායපීතිසහගකතනචසුඛ්සහගකතනචචිත්කතනදානං කදති…කප.…
නිගමඝාතං ෙක ොති. පීතිසහගතා සද්ධා…කප.… පත්ථනා පීතිසහගතාය ච
සුඛ්සහගතායචසද්ධාය…කප.…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 
(4) 

34. සුඛ්සහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.….පෙතූපනිස්සකයො–සුඛ්සහගතංසද්ධං උපනිස්සාය
සුඛ්සහගකතන චිත්කතන දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. සුඛ්සහගතං 
සී ං…කප.… පත්ථනං සුඛ්සහගතං ොයවිඤ්ඤාණං උපනිස්සාය
සුඛ්සහගකතන චිත්කතනදානංකදති…කප.…නිගමඝාතංෙක ොති.සුඛ්සහගතා
සද්ධා…කප.… පත්ථනා සුඛ්සහගතං ොයවිඤ්ඤාණං සුඛ්සහගතාය
සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය සුඛ්සහගතස්ස ොයවිඤ්ඤාණස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–සුඛ්සහගතංසද්ධංඋපනිස්සාය
පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. සුඛ්සහගතං
සී ං…කප.… පත්ථනං සුඛ්සහගතං ොයවිඤ්ඤාණං උපනිස්සාය 

පීතිසහගකතනචිත්කතනදානංකදති…කප.…නිගමඝාතංෙක ොති.සුඛ්සහගතා
සද්ධා…කප.… පත්ථනා සුඛ්සහගතං ොයවිඤ්ඤාණං පීතිසහගතාය

සද්ධාය…කප.…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සුඛ්සහගකතොධම්කමොඋකපක්ඛ්ාසහගතස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–සුඛ්සහගතංසද්ධංඋපනිස්සාය
උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන දානං කදති…කප.… අභිඤ්ඤං
උප්පාකදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. සුඛ්සහගතං සී ං…කප.… පත්ථනං 
සුඛ්සහගතංොයවිඤ්ඤාණංඋපනිස්සායඋකපක්ඛ්ාසහගකතනචිත්කතනදානං
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කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. සුඛ්සහගතා සද්ධා…කප.… පත්ථනා
සුඛ්සහගතංොයවිඤ්ඤාණංඋකපක්ඛ්ාසහගතාය සද්ධාය…කප.…පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො …කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සුඛ්සහගතංසද්ධං උපනිස්සායපීතිසහගකතනචසුඛ්සහගකතනචචිත්කතන
දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. සුඛ්සහගතං සී ං…කප.… පත්ථනං
සුඛ්සහගතංොයවිඤ්ඤාණං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච
චිත්කතන දානං කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. සුඛ්සහගතා 
සද්ධා…කප.… පත්ථනා සුඛ්සහගතං ොයවිඤ්ඤාණං පීතිසහගතාය ච
සුඛ්සහගතායචසද්ධාය…කප.… පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(4) 

35. උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 
උකපක්ඛ්ාසහගතං සද්ධං උපනිස්සාය උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන දානං
කදති…කප.… අභිඤ්ඤං උප්පාකදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති.
උකපක්ඛ්ාසහගතං සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය උකපක්ඛ්ාසහගකතන
චිත්කතන දානං කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. උකපක්ඛ්ාසහගතා
සද්ධා…කප.… පත්ථනා උකපක්ඛ්ාසහගතාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතොධම්කමොපීතිසහගතස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – උකපක්ඛ්ාසහගතං සද්ධං
උපනිස්සාය පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති.
උකපක්ඛ්ාසහගතං සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන
චිත්කතන දානං කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. උකපක්ඛ්ාසහගතා
සද්ධා…කප.… පත්ථනා පීතිසහගතාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමොසුඛ්සහගතස්සධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – උකපක්ඛ්ාසහගතං සද්ධං
උපනිස්සාය සුඛ්සහගකතන චිත්කතන දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති.
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උකපක්ඛ්ාසහගතං සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය සුඛ්සහගකතන
චිත්කතන දානං කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. උකපක්ඛ්ාසහගතා 
සද්ධා…කප.… පත්ථනා සුඛ්සහගතාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය

සුඛ්සහගතස්සොයවිඤ්ඤාණස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
උකපක්ඛ්ාසහගතං සද්ධං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච
චිත්කතන දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. උකපක්ඛ්ාසහගතං
සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන ච සුඛ්සහගකතන ච
චිත්කතන දානං කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. උකපක්ඛ්ාසහගතා
සද්ධා…කප.… පත්ථනා පීතිසහගතාය ච සුඛ්සහගතාය ච සද්ධාය…කප.…

පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

36. පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච සද්ධං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන චිත්කතන 

දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච
සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන චිත්කතන දානං
කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච
සද්ධා…කප.… පත්ථනා පීතිසහගතාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච සද්ධං උපනිස්සාය සුඛ්සහගකතන චිත්කතන
දානං කදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච 

සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය සුඛ්සහගකතන චිත්කතන දානං
කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච
සද්ධා…කප.… පත්ථනා සුඛ්සහගතාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය

සුඛ්සහගතස්සොයවිඤ්ඤාණස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
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පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච සද්ධං උපනිස්සාය උකපක්ඛ්ාසහගකතන

චිත්කතනදානංකදති …කප.…අභිඤ්ඤං උප්පාකදති…කප.…දිට්ඨිංගණ්හාති.
පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය
උකපක්ඛ්ාසහගකතන චිත්කතන දානං කදති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති.
පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච සද්ධා…කප.… පත්ථනා උකපක්ඛ්ාසහගතාය 

සද්ධාය…කප.…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පීතිසහගකතොචසුඛ්සහගකතොචධම්මාපීතිසහගතස්සචසුඛ්සහගතස්සච 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච සද්ධං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන ච

සුඛ්සහගකතන ච චිත්කතන දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං

ෙක ොති. පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං

උප්පාකදති, මග්ගං උප්පාකදති, සමාපත්තිංඋප්පාකදති, මානංජප්කපති, දිට්ඨිං
ගණ්හාති. පීතිසහගතඤ්චසුඛ්සහගතඤ්චසී ං…සුතං…චාගං…පඤ්ඤං…
 ාගං… කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනිස්සාය පීතිසහගකතන ච

සුඛ්සහගකතන ච චිත්කතන දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං
ෙක ොති. පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච ඣානං උප්පාකදති…කප.…
සමාපත්තිං උප්පාකදති.පීතිසහගකතනචසුඛ්සහගකතනචචිත්කතනඅදින්නං

ආදියති, මුසා භණති, පිසුණං භණති, සම්ඵං ප පති, සන්ධිං ඡින්දති, 

නිල්ක ොපං හ ති, එොගාරිෙංෙක ොති, පරිපන්කථ තිට්ඨති, ප දා ං ගච්ඡති, 

ගාමඝාතං ෙක ොති, නිගමඝාතං ෙක ොති. පීතිසහගතා ච සුඛ්සහගතා ච 
සද්ධා…කප.… පත්ථනා පීතිසහගතාය ච සුඛ්සහගතාය ච සද්ධාය…කප.…

පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

ආකසවනපච්චක ො 

37. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන 
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පීතිසහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
පීතිසහගතානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගතං
අනුක ොමං පීතිසහගතස්ස කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… කගොත්රභුස

මග්ගස්ස…කවොදානංමග්ගස්ස ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පීතිසහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
සුඛ්සහගතානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහගතං
අනුක ොමං සුඛ්සහගතස්ස කගොත්රභුසස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො.
පීතිසහගතං අනුක ොමං සුඛ්සහගතස්ස කවොදානස්ස ආකසවනපච්චකයන
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පච්චකයො. පීතිසහගතං කගොත්රභුස සුඛ්සහගතස්ස මග්ගස්ස… පීතිසහගතං 

කවොදානංසුඛ්සහගතස්සමග්ගස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පීතිසහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… පීතිසහගතං කවොදානං පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච

මග්ගස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

38. සුඛ්සහගකතො ධම්කමොසුඛ්සහගතස්සධම්මස්ස…කප.…පීතිසහගතස්ස
ධම්මස්ස…කප.… පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං.පීතිනයංපස්සිත්වා ොතබ්බං). 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උකපක්ඛ්ාසහගතා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උකපක්ඛ්ාසහගතානං ඛ්න්ධානං…කප.…
උකපක්ඛ්ාසහගතං කවොදානං උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස මග්ගස්ස

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

39. පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා පීතිසහගතස්ස
ධම්මස්ස…කප.… සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස…කප.… පීතිසහගතස්ස ච
සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
පීතිසහගතාචසුඛ්සහගතාචඛ්න්ධාපච්ඡිමානං පච්ඡිමානංපීතිසහගතානඤ්ච
සුඛ්සහගතානඤ්ච ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…කප.… 
පීතිසහගතඤ්ච සුඛ්සහගතඤ්ච කවොදානං පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච

මග්ගස්ස ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ෙම්මපච්චක ො 

40. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො [නානාඛ්ණිො (සයා.ෙ.)]. සෙජාතා – 

පීතිසහගතා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ පීතිසහගතා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – පීතිසහගතාකචතනාවිපාොනං 

පීතිසහගතානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පීතිසහගකතොධම්කමොසුඛ්සහගතස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– 

සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – පීතිසහගතාකචතනා සම්පයුත්තොනං
සුඛ්සහගතානං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ 
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පීතිසහගතා කචතනා සම්පයුත්තොනං සුඛ්සහගතානං ඛ්න්ධානං
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.නානාක්ඛ්ණිො–පීතිසහගතාකචතනාවිපාොනං

සුඛ්සහගතානං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 
පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – පීතිසහගතා කචතනා විපාොනං

උකපක්ඛ්ාසහගතානංඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – පීතිසහගතා
කචතනා සම්පයුත්තොනං පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච ඛ්න්ධානං 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ …කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
පීතිසහගතා කචතනා විපාොනං පීතිසහගතානඤ්ච සුඛ්සහගතානඤ්ච

ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(4) 

41. සුඛ්සහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස (චත්තාරිපි ගණනානි
පස්සිත්වාොතබ්බානි). 

42. උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතා, නානාක්ඛණිො…කප.…. 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – උකපක්ඛ්ාසහගතාකචතනා…කප.…. 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – උකපක්ඛ්ාසහගතාකචතනා…කප.…. 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – උකපක්ඛ්ාසහගතා

කචතනා…කප.….(4) 

පීතිසහගකතොචසුඛ්සහගකතොචධම්මාපීතිසහගතස්සධම්මස්ස (චත්තාරි 

ොතබ්බානි, පීතිසහගතංඅනුමජ්ජන්කතනවිභජිතබ්බං).(4) 

විපාෙපච්චක ො 

43. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො – පීතිසහගකතො විපාකෙො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.…
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පටිසන්ධික්ඛ්කණ පීතිසහගකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානං…කප.…. 

(යථා පටිච්චවාක කහතුපච්චකයඑවං විත්ථාක තබ්බාදසපඤ්හා.) 

ආො පච්ච ාදි 

44. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන
පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… (දස පඤ්හා විත්ථාක තබ්බා) නත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො… විගතපච්චකයන පච්චකයො… (නත්ථිපි විගතම්පි අනන්ත සදිසං)
අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

45. කහතුයා දස, ආ ම්මකණ කසොළස, අධිපතියා කසොළස, අනන්තක 

කසොළස, සමනන්තක කසොළස, සහජාකත දස, අඤ්ඤමඤ්කඤදස, නිස්සකය

දස, උපනිස්සකය කසොළස, ආකසවකන දස, ෙම්කම කසොළස, විපාකෙ දස, 

ආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගසම්පයුත්කතඅත්ථියාදස, නත්ථියාකසොළස, 

විගකත කසොළස, අවිගකතදස. 

(කුස ත්තිෙංඅනුක ොමංඅනුමජ්ජන්කතනගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

46. පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 
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පීතිසහගකතොධම්කමොඋකපක්ඛ්ාසහගතස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පීතිසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

47. සුඛ්සහගකතො ධම්කමො සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සුඛ්සහගකතොධම්කමොඋකපක්ඛ්ාසහගතස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සුඛ්සහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

48. උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතොධම්කමොපීතිසහගතස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමොසුඛ්සහගතස්සධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

උකපක්ඛ්ාසහගකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස ච සුඛ්සහගතස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

49. පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා සුඛ්සහගතස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පීතිසහගකතො ච සුඛ්සහගකතො ච ධම්මා උකපක්ඛ්ාසහගතස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

පීතිසහගකතොචසුඛ්සහගකතොචධම්මාපීතිසහගතස්සචසුඛ්සහගතස්සච 

ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

50. නකහතුයා කසොළස, නආ ම්මකණ නඅධිපතියා නඅනන්තක 
නසමනන්තක  නසහජාකත නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නනිස්සකය නඋපනිස්සකය
නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන නෙම්කම නවිපාකෙ නආහාක 
නඉන්ද්රිකය නඣාකන නමග්කග නසම්පයුත්කත නවිප්පයුත්කත කනොඅත්ථියා 
කනොනත්ථියාකනොවිගකතකනොඅවිගකතසබ්බත්ථකසොළස. 

(පච්චනීයංඅනුමජ්ජන්කතනගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

දුෙං 

51. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ දස, නඅධිපතියා දස, නඅනන්තක 
නසමනන්තක  නඋපනිස්සකය නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන
නෙම්කමනවිපාකෙනආහාක නඉන්ද්රිකයනඣාකනනමග්කග නවිප්පයුත්කත
කනොනත්ථියාකනොවිගකතසබ්බත්ථදස. 

(අනුක ොමපච්චනීයංඅනුමජ්ජන්කතනගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

දුෙං 

52. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ කසොළස, අධිපතියා අනන්තක  

සමනන්තක  කසොළස, සහජාකත දස, අඤ්ඤමඤ්කඤ දස, නිස්සකය දස, 

උපනිස්සකයකසොළස, ආකසවකන දස, ෙම්කමකසොළස, විපාකෙදස, ආහාක 

දස, ඉන්ද්රිකය දස, ඣාකන දස, මග්කග දස, සම්පයුත්කත දස, අත්ථියා දස, 

නත්ථියාකසොළස, විගකතකසොළස, අවිගකතදස. 

(පච්චනීයානුක ොමංඅනුමජ්ජන්කතනගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පීතිත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

8. දස්සකනනපොතබ්බත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–දස්සකනනපහාතබ්කබඛ්න්කධ

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබො ච 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–
දස්සකනන පහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

2. භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 
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භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–භාවනායපහාතබ්කබඛ්න්කධ

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ච
කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්කබොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා– 

භාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

3. කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනවදස්සකනන
නභාවනායපහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

ෙටත්තාචරූපං, ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං

පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, 

මහාභූකත පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

4. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනායපහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

5. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–භාවනායපහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 
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කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

6. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා… තීණි. 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා…තීණි. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන 
නභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා–කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 
එෙං මහාභූතංපටිච්චතකයොමහාභූතා…කප.…ද්කවමහාභූකතපටිච්චද්කව

මහාභූතා, මහාභූකත පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

7. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනායපහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අනන්ත -සමනන්ත පච්ච ා 

8. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිඅනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා(ආ ම්මණසදිසං). 

සෙජාතපච්චක ො 
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9. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා… තීණි. 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා…තීණි. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා…කප.… එෙං
මහාභූතං පටිච්ච…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

10. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
සහජාතපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. 

භාවනාය පහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්චධම්මං
පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
සහජාතපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චක ො 

11. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…එෙං. 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා…එෙං. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

වත්ථුච…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාවත්ථුච, ඛ්න්කධපටිච්ච

වත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතංපටිච්චතකයොමහාභූතා…කප.…

ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා; බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව
මහාභූතා. 
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නිස්ස පච්ච ාදි 

12. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජතිනිස්සයපච්චයා… (කහතුපච්චයසදිසං)උපනිස්සයපච්චයා…තීණි…
පුක ජාතපච්චයා… තීණි (පටිසන්ධි නත්ථි)… ආකසවනපච්චයා…
(විපාෙපටිසන්ධි නත්ථි) ෙම්මපච්චයා (පරිපුණ්ණං. අජ්ඣත්තිො ච
අසඤ්ඤසත්තානඤ්චමහාභූතා). 

විපාෙපච්චක ො 

13. කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චකනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – විපාෙං එෙං 
ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; එෙං 
මහාභූතං…කප.… මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං. (1) 

ආො පච්ච ාදි 

14. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජති ආහා පච්චයා (පරිපුණ්ණං, අජ්ඣත්තිො මහාභූතා ච

ආහා සමුට්ඨානඤ්ච)… ඉන්ද්රියපච්චයා (ෙම්මපච්චයසදිසං)…
ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා (කහතුපච්චයසදිසං)… සම්පයුත්තපච්චයා
(ආ ම්මණපච්චයසදිසං)… විප්පයුත්තපච්චයා (කුස ත්තිකෙ 
විප්පයුත්තපච්චයසදිසං)… අත්ථිපච්චයා (සහජාතපච්චයසදිසං)…
නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

15. කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්කග නව, සම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
නව(ඉමානිපදානිඅනුමජ්ජන්කතනඅනුක ොමංගකණතබ්බං). 
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අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

16. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච 

විචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච 

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං 
ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච

ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං
මහාභූතං පටිච්ච තකයොමහාභූතා…කප.…මහාභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං; බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො 

මහාභූතා…කප.…මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

17. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා–දස්සකනනපහාතබ්කබ

ඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ

ඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – 
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කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු; එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මහාභූතං…කප.….(1) 

18. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්කබඛ්න්කධ ච මහාභූකතච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනායපහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

19. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා… (පරිපුණ්ණං කහතුපච්චයසදිසං)
නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චක ො 

20. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා – දස්සකනනපහාතබ්කබ

ඛ්න්කධපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චභාවනාය පහාතබ්කබො…කප.…අරූකප
භාවනායපහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 
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භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්කබො…කප.… භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(2) 

21. කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණකනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

ෙටත්තාචරූපං, ඛ්න්කධපටිච්ච වත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතං
පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො…කප.…
දස්සකනන පහාතබ්කබඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.

(1) 

භාවනායපහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

22. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා. 

නෙම්මපච්චක ො 

23. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා–දස්සකනනපහාතබ්කබඛ්න්කධපටිච්චදස්සකනන

පහාතබ්බාකචතනා. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ පටිච්ච භාවනාය

පහාතබ්බා කචතනා.(1) 
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කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන 
නභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබඛ්න්කධපටිච්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බා

කචතනා; බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං

එෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

නවිපාෙපච්චක ො 

24. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා(නඅධිපතිපච්චයසදිසං, පටිසන්ධිනත්ථි). 

නආො පච්චක ො 

25. කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා – බාහි ං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.…. 

නඉන්ද්රි පච්චක ො 

26. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං…කප.… නඉන්ද්රියපච්චයා –
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨාන… එෙං මහාභූතං…කප.…
අසඤ්ඤසත්තානංමහාභූකතපටිච්ච රූපජීවිතින්ද්රියං. 

නඣානපච්චක ො 

27. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං…කප.…
නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං එෙංමහාභූතං…කප.….උතුසමුට්ඨානං, 
අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.…. 

නමග් පච්චක ො 

28. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං…කප.… නමග්ගපච්චයා –
අකහතුෙං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… 

ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං
මහාභූතං…කප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

140 

පටුන 

නසම්පයුත්තපච්චක ො 

29. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජති නසම්පයුත්තපච්චයා(නආ ම්මණසදිසං). 

නවිප්පයුත්තපච්චක ො 

30. දස්සකනන පහාතබ්බං…කප.… නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප

දස්සකනනපහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්ච…කප.….(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං…කප.… නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප භාවනාය

පහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධං…කප.….(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං…කප.… නවිප්පයුත්තපච්චයා – 
අරූකපකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච…කප.…
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. 
(1) 

කනොනත්ථි-කනොවි තපච්ච ා 

31. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන
නභාවනාය…කප.… කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවිගතපච්චයා 

(නආ ම්මණසදිසං). 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

32. නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නඋපනිස්සකයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග 

එෙං, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකත පඤ්ච. 

(ඤත්වාගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 
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33. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනිස්සකයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකනනව, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

(එවංඅනුමජ්ජන්කතනගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

34. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, සමනන්තක තීණි, 

සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, උපනිස්සකය තීණි, 

පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක  තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග ද්කව, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතතීණි. 

(එවංඅනුමජ්ජන්කතනගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2. සෙජාතවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

35. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සහජාකතො දස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං
සහජාතාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ සහජාතා…කප.…. 

(සහජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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36. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

භාවනායපහාතබ්බංධම්මංපච්චයාභාවනාය…තීණි. 

37. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා
ෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා…කප.… ඛ්න්කධ

පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො 
මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං. වත්ථුංපච්චයාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බාඛ්න්ධා.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා දස්සකනන

පහාතබ්බා ඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා භාවනාය
පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා භාවනාය

පහාතබ්බාඛ්න්ධා. (3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන 

පහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්කබොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා; මහාභූකත 

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා භාවනාය
පහාතබ්කබො චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා–වත්ථුං පච්චයාභාවනායපහාතබ්බාඛ්න්ධා; මහාභූකතපච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(5) 

38. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච

ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 
දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා ද්කවඛ්න්ධා.(1) 
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දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්කබො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–දස්සකනනපහාතබ්බංඑෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයාද්කවඛ්න්ධා, දස්සකනන පහාතබ්කබඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

39. භාවනාය පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
භාවනායපහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච…කප.….(1) 

භාවනායපහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්චධම්මං
පච්චයාභාවනාය පහාතබ්කබො ච කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්කබො ච 
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච…කප.… 
භාවනාය පහාතබ්කබඛ්න්කධ චමහාභූකතච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.

(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

40. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා

තකයො ඛ්න්ධා…කප.….(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

144 

පටුන 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…. පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා, චක්ඛ්ායතනං පච්චයා 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං

පච්චයාකනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බාඛ්න්ධා.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන 

පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාදස්සකනන

පහාතබ්බා ඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා භාවනාය

පහාතබ්කබො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුංපච්චයාභාවනාය 

පහාතබ්බාඛ්න්ධා.(3) 

41. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මංපච්චයාදස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–
දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච වත්ථුඤ්චපච්චයා…කප.….(1) 

භාවනායපහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පච්චයා භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
භාවනායපහාතබ්බං එෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච පච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්ච ාදි 

42. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා… (පරිපුණ්ණං, පටිසන්ධි නත්ථි)

අනන්ත පච්චයා…සමනන්ත පච්චයා (ආ ම්මණසදිසං). 

සෙජාතපච්චක ො 

දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා–දස්සකනනපහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධං… තීණි. 

භාවනායපහාතබ්බංධම්මංපච්චයා…තීණි. 
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43. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමො උප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා–
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්කධපච්චයාවත්ථු, වත්ථුංපච්චයාඛ්න්ධා; එෙං
මහාභූතං පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පච්චයා…කප.…
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං 
එෙං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං

පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බාඛ්න්ධා. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා(අවකසසා කහතුපච්චයසදිසා). 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච ාදි 

44. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා…

පුක ජාතපච්චයා (පටිසන්ධි නත්ථි)… ආකසවනපච්චයා… (පටිසන්ධි නත්ථි, 
විපාෙඤ්ච) ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා… ආහා පච්චයා…
ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… සම්පයුත්තපච්චයා… 

විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා… 
අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

45. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියාසත්ත ස, අනන්තක 

සත්ත, සමනන්තක  සත්ත, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, 

නිස්සකයසත්ත ස, උපනිස්සකයසත්ත, පුක ජාකත සත්ත, ආකසවකන සත්ත, 

ෙම්කම සත්ත ස, විපාකෙ එෙං, ආහාක  සත්ත ස, ඉන්ද්රිකය සත්ත ස, 

ඣාකන සත්ත ස, මග්කග සත්ත ස, සම්පයුත්කත සත්ත, විප්පයුත්කත

සත්ත ස, අත්ථියාසත්ත ස, නත්ථියාසත්ත, විගකතසත්ත, අවිගකත සත්ත ස
(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

46. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ පච්චයා 

විචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පච්චයා

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො. (1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා 

ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං

පච්චයාඅකහතුොකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බාඛ්න්ධා. (1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන 

පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

විචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහො.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා භාවනාය
පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(3) 

47. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච 
ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහො.

(1) 

භාවනාය පහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්චධම්මං
පච්චයා භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – 

උද්ධච්චසහගකතඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 
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නආ ම්මණපච්චක ො 

48. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා–දස්සකනනපහාතබ්කබ

ඛ්න්කධපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ

ඛ්න්කධපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං
රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ

පච්චයාෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධපච්චයාවත්ථු; එෙංමහාභූතං පච්චයා…කප.…
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….

(1) 

49. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච 
ධම්මංපච්චයා දස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා
– දස්සකනන පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(1) 

භාවනායපහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

50. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා (සහජාතසදිසං)… නඅනන්ත පච්චයා… 
නසමනන්ත පච්චයා…නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චක ො 

51. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං

පච්චයා…කප.….(1) 
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දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා – දස්සකනනපහාතබ්කබ

ඛ්න්කධපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප භාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං

පච්චයා…කප.…. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ

ඛ්න්කධපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

52. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං
ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබඛ්න්කධපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…

ඛ්න්කධපච්චයාෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධ පච්චයාවත්ථු, වත්ථුංපච්චයාඛ්න්ධා; 

එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං, 

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – දස්සකනනපහාතබ්කබඛ්න්කධ චමහාභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං
පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

53. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා. 

නෙම්මපච්චක ො 
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54. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ පච්චයා

දස්සකනනපහාතබ්බාකචතනා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං…කප.… නෙම්මපච්චයා – භාවනාය

පහාතබ්කබ ඛ්න්කධපච්චයාභාවනායපහාතබ්බාකචතනා.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බංධම්මං…කප.…නෙම්මපච්චයා– 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ පච්චයා කනවදස්සකනන

නභාවනාය පහාතබ්බා කචතනා; බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…කප.…. (1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා –වත්ථුං පච්චයා දස්සකනන

පහාතබ්බා කචතනා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා භාවනාය
පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා භාවනාය

පහාතබ්බාකචතනා. (3) 

55. දස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච
ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා –
දස්සකනන පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බා

කචතනා.(1) 

භාවනායපහාතබ්බඤ්චකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පච්චයාභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–භාවනාය 

පහාතබ්කබඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාභාවනායපහාතබ්බාකචතනා. (1) 

නවිපාෙපච්ච ාදි 

56. දස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා (පරිපුණ්ණං, පටිසන්ධිනත්ථි), නආහා පච්චයා–
බාහි ං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… නඉන්ද්රියපච්චයා –
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
මහාභූකත පච්චයා රූපජීවිතින්ද්රියං… නඣානපච්චයා – 
පඤ්චවිඤ්ඤාණං…කප.… බාහි ං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං
ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…
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අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… 

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… නසම්පයුත්තපච්චයා, නවිප්පයුත්තපච්චයා –
අරූකපදස්සකනන පහාතබ්බංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයා…කප.…අරූකපභාවනාය
පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන…කප.… අරූකප 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… කනොනත්ථිපච්චයා…
කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

57. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත ස, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, 

නආකසවකන සත්ත ස, නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ සත්ත ස, නආහාක 

එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නසම්පයුත්කතපඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

58. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත ස, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, 

නආකසවකනසත්ත ස, නෙම්කමසත්ත, නවිපාකෙ සත්ත ස, නසම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

59. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ සත්ත, අනන්තක  සත්ත, සමනන්තක 

සත්ත, සහජාකතසත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකය

සත්ත, පුක ජාකත සත්ත, ආකසවකන සත්ත, ෙම්කම සත්ත, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක සත්ත, ඉන්ද්රිකයසත්ත, ඣාකනසත්ත, මග්කගඡ, සම්පයුත්කතසත්ත, 

විප්පයුත්කත සත්ත, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා සත්ත, විගකත සත්ත, අවිගකත
සත්ත(එවංගකණතබ්බං). 
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පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ො පච්චයසදිකසොොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

60. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං

සංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධසංසට්ඨා ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං

සංසට්ඨා…කප.….(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බංධම්මංසංසට්කඨොකනවදස්සකනන 

නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනවදස්සකනන 

නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං

සංසට්ඨා…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

61. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන පහාතබ්කබො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා (සබ්බානිපදානිවිත්ථාක තබ්බානිතීණි, 

තීණි). 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

62. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක  තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකත තීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකන තීණි, මග්කගතීණි, සම්පයුත්කත
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තීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
තීණි. 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

63. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ සංසට්කඨො

විචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ සංසට්කඨො

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො. (1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බංධම්මංසංසට්කඨොකනවදස්සකනන 

නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

64. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා…
නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආකසවනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා…
නවිපාෙපච්චයා…–කනවදස්සකනනනභාවනාය…කප.… නඣානපච්චයා –
පඤ්චවිඤ්ඤාණං…කප.… නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං…කප.…
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො…කප.… නවිප්පයුත්තපච්චයා…
තීණි. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

65. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 
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පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

66. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත
තීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

67. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, සමනන්තක තීණි, 

සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, උපනිස්සකය තීණි, 

පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග ද්කව, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතතීණි. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සංසට්ඨවාක ො. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමාදි 

68. දස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සම්පයුත්කතො දස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

69. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බා කහතූ සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බා කහතූ

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

70. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො…කප.… ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බස්ස…කප.… භාවනායපහාතබ්බාකහතූචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බස්සචකනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස…කප.… භාවනාය පහාතබ්බා කහතූ 

සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස…කප.… කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

71. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බං  ාගං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති. දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිංඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භදස්සකනන පහාතබ්කබො 

 ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති. දස්සකනන

පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡං ආ බ්භ විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති, දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. දස්සකනන

පහාතබ්බංකදොමනස්සංආ බ්භදස්සකනන පහාතබ්බංකදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති. (1) 
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දස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා දස්සකනන පහාතබ්කබ

පහීකනකික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබසමුදාචිණ්කණකික කසජානන්ති.
දස්සකනනපහාතබ්කබ ඛ්න්කධඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සන්ති.
කචකතොපරියඤාකණනදස්සකනන පහාතබ්බචිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තංජානන්ති.

දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

72. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බං  ාගං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ භාවනාය පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං

උප්පජ්ජති. භාවනාය පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං ආ බ්භ

උද්ධච්චං උප්පජ්ජති. භාවනාය පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, භාවනාය

පහාතබ්බං කදොමනස්සංආ බ්භභාවනාය පහාතබ්බං කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, 

උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බං  ාගං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි 

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති. උද්ධච්චං ආ බ්භ දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, 
දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. භාවනාය පහාතබ්බං

කදොමනස්සං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති. (2) 

භාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අරියාභාවනායපහාතබ්කබපහීකන

කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ
සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. භාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සන්ති, කචකතොපරියඤාකණන භාවනාය
පහාතබ්බචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති. භාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

73. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං
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පටුන 

දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ

සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානං පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා 

මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං

පච්චකවක්ඛ්න්ති; නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග්ගස්ස, ඵ ස්ස, 
ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතොවිපස්සති; කසොතං…ඝානං…ජිව්හං…ොයං…රූකප… සද්කද…
ගන්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… කනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති; දිබ්කබන

චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, 
කචකතොපරියඤාකණනකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බචිත්තසමඞ්ගිස්ස

චිත්තං ජානන්ති, ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…කප.…

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ දස්සකනන

පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, 
දස්සකනනපහාතබ්බංකදොමනස්සං උප්පජ්ජති.පුබ්කබසුචිණ්ණානිඅස්සාකදති

අභිනන්දති…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං
ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්කබො  ාකගො…කප.… දිට්ඨි…කප.…
විචිකිච්ඡා…කප.… ඣාකන පරිහීකන විප්පටිසාරිස්ස දස්සකනන පහාතබ්බං
කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. චක්ඛුං අස්සාකදති අභිනන්දති…කප.… කසොතං…
ඝානං… ජිව්හං… ොයං… රූකප… සද්කද… ගන්කධ…  කස…
කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්කබො  ාකගො…කප.…
දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ භාවනාය
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පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, භාවනාය පහාතබ්බං
කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා
වුට්ඨහිත්වා…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ අස්සාකදති…කප.… තං ආ බ්භ භාවනාය පහාතබ්කබො

 ාකගො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, භාවනාය පහාතබ්බං කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති. (3) 

අධිපතිපච්චක ො 

74. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– දස්සකනනපහාතබ්බං  ාගං ගරංෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං

ෙත්වාදස්සකනනපහාතබ්කබො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති; දිට්ඨිං ගරං

ෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංගරංෙත්වාදස්සකනනපහාතබ්කබො ාකගො 

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – දස්සකනන පහාතබ්බාධිපති

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – දස්සකනන 

පහාතබ්බාධිපතිචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – දස්සකනන පහාතබ්බාධිපති සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

75. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– භාවනාය පහාතබ්බං  ාගං ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං

ෙත්වා භාවනාය පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – භාවනාය 

පහාතබ්බාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – භාවනායපහාතබ්බං  ාගංගරං

ෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංගරංෙත්වාදස්සකනනපහාතබ්කබො ාකගො 

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 
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භාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – භාවනාය

පහාතබ්බාධිපතිචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

භාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බස්සචකනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – භාවනාය පහාතබ්බාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

76. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං

සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ

සුචිණ්ණානි…කප.…ඣානාවුට්ඨහිත්වා ඣානංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති, 

අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං ගරං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති; නිබ්බානං

කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග්ගස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බාධිපතිසම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමො දස්සකනනපහාතබ්බස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං

සමාදියිත්වාඋකපොසථෙම්මං ෙත්වාතංගරංෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, 

තංගරංෙත්වා දස්සකනනපහාතබ්කබො  ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.
පුබ්කබ සුචිණ්ණානි ගරං ෙත්වා…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගරං
ෙත්වා…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… කනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා

දස්සකනනපහාතබ්කබො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං

සමාදියිත්වාඋකපොසථෙම්මංෙත්වාතංගරංෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, 
තං ගරං ෙත්වා භාවනාය පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති. පුබ්කබ…කප.… 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංගරං ෙත්වාභාවනායපහාතබ්කබො ාකගොඋප්පජ්ජති.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 
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77. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංදස්සකනන පහාතබ්බානංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. 

දස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමොකනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා භාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං භාවනාය පහාතබ්බානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා 

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… කගොත්රභුස
මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස… මග්කගො ඵ ස්ස… ඵ ං ඵ ස්ස…
අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස…කප.… ආවජ්ජනා දස්සකනන පහාතබ්බානං ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –ආවජ්ජනා භාවනාය පහාතබ්බානං

ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චක ො 
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78. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 
සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(අනන්ත සදිසං). 

සෙජාතපච්චක ො 

79. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

භාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්ස… තීණි. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා 
වත්ථුස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං…කප.… එෙං
මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං…කප.… මහාභූතා චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්කබො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ච
ධම්මා කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්සසහජාතපච්චකයන
පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

භාවනායපහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොචධම්මා 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චක ො 

80. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො – දස්සකනනපහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො

තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස…කප.… 

භාවනායපහාතබ්කබොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.….(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

161 

පටුන 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස…කප.… කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්කබො එකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… ඛ්න්ධා 
වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං…කප.… එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං
මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

නිස්ස පච්චක ො 

81. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

භාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්ස… තීණි. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු
ඛ්න්ධානං…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු…කප.….(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – වත්ථු දස්සකනන පහාතබ්බානං

ඛ්න්ධානං නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – වත්ථු භාවනාය පහාතබ්බානං

ඛ්න්ධානං නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

82. දස්සකනන පහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොච
ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –
දස්සකනන පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.….(1) 
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දස්සකනන පහාතබ්කබො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ච
ධම්මා කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්සනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං 

රූපානංනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්කබොචධම්මා
භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය
පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.….(1) 

භාවනායපහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොචධම්මා 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන 
පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානංනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපනිස්ස පච්චක ො 

83. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

දස්සකනන පහාතබ්බං  ාගං උපනිස්සාය පාණං හනති, අදින්නං 
ආදියති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. දස්සකනන පහාතබ්බං කදොසං… කමොහං…
දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනිස්සාය පාණං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති.
දස්සකනන පහාතබ්කබො  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො… දිට්ඨි… පත්ථනා
දස්සකනන පහාතබ්බස්ස  ාගස්ස.. කදොසස්ස… කමොහස්ස… දිට්ඨියා… 

පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – දස්සකනන පහාතබ්බං  ාගං

උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති…කප.…
සමාපත්තිං උප්පාකදති. දස්සකනන පහාතබ්බං කදොසං…කප.… පත්ථනං
උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. දස්සකනන
පහාතබ්කබො  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො… දිට්ඨි… පත්ථනා

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (2) 
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84. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

භාවනාය පහාතබ්කබො  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො… මාකනො… පත්ථනා
භාවනාය පහාතබ්බස්ස  ාගස්ස… කදොසස්ස… කමොහස්ස… මානස්ස…

පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – භාවනාය පහාතබ්බං  ාගං
උපනිස්සාය පාණං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. භාවනාය පහාතබ්බං
කදොසං… කමොහං… මානං… පත්ථනං උපනිස්සාය පාණං හනති…කප.…
සඞ්ඝං භින්දති. භාවනාය පහාතබ්කබො  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො…
මාකනො… පත්ථනා දස්සකනන පහාතබ්බස්ස  ාගස්ස… කදොසස්ස…
කමොහස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.
සෙභණ්කෙ ඡන්ද ාකගො ප භණ්කෙ ඡන්ද ාගස්ස උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො. සෙපරිග්ගකහ ඡන්ද ාකගො ප පරිග්ගකහ ඡන්ද ාගස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – භාවනාය පහාතබ්බං  ාගං
උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති.භාවනායපහාතබ්බං
කදොසං… කමොහං… මානං… පත්ථනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…
සමාපත්තිංඋප්පාකදති.භාවනායපහාතබ්කබො ාකගො…කදොකසො… කමොකහො…
මාකනො… පත්ථනා සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

85. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං
උප්පාකදති. සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං… ොයිෙං… සුඛ්ං… ොයිෙං
දුක්ඛ්ං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනං…උපනිස්සාය දානංකදති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාකදති.සද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො … පඤ්ඤා…ොයිෙං
සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං…උතු…කභොජනං…කසනාසනං…සද්ධාය…කප.…

පඤ්ඤාය ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමො දස්සකනනපහාතබ්බස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං
උපනිස්සාය දිට්ඨිං ගණ්හාති. සී ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය පාණං
හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. සද්ධා…කප.… කසනාසනං දස්සකනන 

පහාතබ්බස්ස  ාගස්ස… කදොසස්ස… කමොහස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං
උපනිස්සාය මානංජප්කපති.සී ං…කප.…පඤ්ඤං…ොයිෙංසුඛ්ං…ොයිෙං 
දුක්ඛ්ං… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං… උපනිස්සාය මානං ජප්කපති.
සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා… ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතු…
කභොජනං… කසනාසනං භාවනාය පහාතබ්බස්ස  ාගස්ස… කදොසස්ස…

කමොහස්ස…මානස්ස…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

86. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, කසොතං… ඝානං… ජිව්හං…
ොයං…රූකප…සද්කද…ගන්කධ… කස…කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං…කප.…

දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. 
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…වත්ථු කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බානං

ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමො දස්සකනනපහාතබ්බස්ස

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං අස්සාකදති අභිනන්දති; තං

ආ බ්භදස්සකනනපහාතබ්කබො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා 

උප්පජ්ජති, දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති…කප.… වත්ථුං

අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තංආ බ්භ දස්සකනනපහාතබ්කබො ාකගොඋප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං
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පටුන 

උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු දස්සකනන පහාතබ්බානං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං අස්සාකදති අභිනන්දති; තං
ආ බ්භ භාවනාය පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති… උද්ධච්චං උප්පජ්ජති…

භාවනාය පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, කසොතං…කප.… ොයං…

රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ

භාවනාය පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, භාවනාය

පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු භාවනාය

පහාතබ්බානංඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

87. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො–පච්ඡාජාතාදස්සකනන
පහාතබ්බා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

භාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා භාවනාය පහාතබ්බා

ඛ්න්ධා පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. (1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පච්ඡාජාතා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

88. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා

පච්ඡිමානංපච්ඡිමානං…කප.… ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා භාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා

පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං…කප.…ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං…කප.…ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස…
අනුක ොමං කවොදානස්ස… කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස 

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 

89. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– දස්සකනනපහාතබ්බාකචතනාසම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමොකනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බස්ස

ධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො –සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
දස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – දස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා විපාොනං

ඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බස්ස 
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බා කචතනා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බස්සචකනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය
පහාතබ්බා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන

නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 
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නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො –
කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බා කචතනාවිපාොනංඛ්න්ධානංෙටත්තා

චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

90. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්ධාවත්ථුස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො. 

ආො පච්ච ාදි 

91. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

ආහා පච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං) ෙබළීොක ො… සත්ත පඤ්හා…
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච…කප.… රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච 

…කප.… සත්ත පඤ්හා ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන
පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

92. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො– සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – දස්සකනන

පහාතබ්බාඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං (ඉදම්පි
දස්සකනන සදිසං). 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන

නභාවනාය පහාතබ්බස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බා
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.
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පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා

ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො, ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො, වත්ථු ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බානං ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බාඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්සොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – පුක ජාතං වත්ථු දස්සකනන

පහාතබ්බානංඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – පුක ජාතං වත්ථු භාවනාය

පහාතබ්බානංඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්චක ො 

93. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

දස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – දස්සකනන පහාතබ්බා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.…. (3) 

භාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බස්ස…තීණි(දස්සකනන 
සදිසංොතබ්බං). 
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94. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන

නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; එෙං මහාභූතං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මහාභූතං…කප.…. පුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති, කසොතං…කප.… ොයං… රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො විපස්සති; දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, 

දිබ්බායකසොතධාතුයාසද්දංසුණාති, රූපායතනංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛ්ායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බා ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ෙබළීොක ො 

ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– පුක ජාතං චක්ඛුං අස්සාකදතිඅභිනන්දති; 

තං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, 

විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දස්සකනන පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 
කසොතං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති…කප.… වත්ථු දස්සකනන පහාතබ්බානං

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– පුක ජාතං චක්ඛුං අස්සාකදතිඅභිනන්දති; 

තං ආ බ්භ භාවනාය පහාතබ්කබො  ාකගො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, 

භාවනාය පහාතබ්බං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, කසොතං…කප.… වත්ථුං
අස්සාකදති අභිනන්දති…කප.… වත්ථු භාවනාය පහාතබ්බානං ඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

95. දස්සකනන පහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොච
ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො– දස්සකනනපහාතබ්කබොඑකෙොඛ්න්කධොච
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වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධාචවත්ථුච…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්කබො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ච
ධම්මා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රි ං. සහජාතා – දස්සකනන 

පහාතබ්බාඛ්න්ධාචමහාභූතාචචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. පච්ඡාජාතා–දස්සකනනපහාතබ්බාඛ්න්ධාචෙබළීොක ොආහාක ො
ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – දස්සකනන
පහාතබ්බා ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්කබොචධම්මා
භාවනායපහාතබ්බස්ස…කප.…(ද්කවපඤ්හාොතබ්බා). 

නත්ථිවි තාවි තපච්ච ා 

96. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 
නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… විගතපච්චකයන පච්චකයො… අවිගතපච්චකයන 

පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

97. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකණ අට්ඨ, අධිපතියා දස, අනන්තක  සත්ත, 

සමනන්තක  සත්ත, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකය අට්ඨ, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන තීණි, 

ෙම්කමසත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක සත්ත, ඉන්ද්රිකයසත්ත, ඣාකනසත්ත, 

මග්කග සත්ත, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත ස, 

නත්ථියාසත්ත, විගකතසත්ත, අවිගකතකත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

98. දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

171 

පටුන 

දස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

99. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

භාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බස්සචකනවදස්සකනන 

නභාවනායපහාතබ්බස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

100. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනායපහාතබ්බස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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101. දස්සකනන පහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො

චධම්මාදස්සකනන පහාතබ්බස්සධම්මස්සසහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්කබො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ච

ධම්මා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

භාවනායපහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොචධම්මා 

භාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්සසහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

භාවනායපහාතබ්කබොචකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොචධම්මා 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

102. නකහතුයා චුද්දස, නආ ම්මකණ චුද්දස, නඅධිපතියා චුද්දස, 

නඅනන්තක  චුද්දස, නසමනන්තක  චුද්දස, නසහජාකත දස, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ දස, නනිස්සකය දස, නඋපනිස්සකය චුද්දස, නපුක ජාකත

ද්වාදස, නපච්ඡාජාකත චුද්දස, නආකසවකන චුද්දස, නෙම්කම චුද්දස, 

නවිපාකෙ චුද්දස, නආහාක  චුද්දස, නඉන්ද්රිකය චුද්දස, නඣාකන චුද්දස, 

නමග්කගචුද්දස, නසම්පයුත්කතදස, නවිප්පයුත්කත අට්ඨ, කනොඅත්ථියාඅට්ඨ, 

කනොනත්ථියා චුද්දස, කනොවිගකත චුද්දස, කනොඅවිගකත අට්ඨ (එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

103. කහතුපච්චයානආ ම්මකණසත්ත, නඅධිපතියාසත්ත, නඅනන්තක 

සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකයසත්ත, 

නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත සත්ත, නආකසවකන සත්ත, නෙම්කම

සත්ත, නවිපාකෙසත්ත, නආහාක සත්ත, නඉන්ද්රිකයසත්ත, නඣාකනසත්ත, 

නමග්කග සත්ත, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

සත්ත, කනොවිගකතසත්ත(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

104. නකහතුපච්චයාආ ම්මකණඅට්ඨ, අධිපතියා දස, අනන්තක සත්ත, 

සමනන්තක  සත්ත, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකය අට්ඨ, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන තීණි, 

ෙම්කමසත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක සත්ත, ඉන්ද්රිකය සත්ත, ඣාකනසත්ත, 

මග්කග සත්ත, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත ස, 

නත්ථියාසත්ත, විගකතසත්ත, අවිගකතකත ස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

දස්සකනනපහාතබ්බත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

9. දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා.

(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධ පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා– දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධං
පටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.….

(3) 

2. භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපටිච්චභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්ධා.(1) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපටිච්චභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා–භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

3. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයොඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ පටිච්ච

ද්කව ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං 
කමොහං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තා ච

රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච

ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (1) 

කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං

කමොහංපටිච්ච සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං

කමොහංපටිච්ච සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(3) 

කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං කමොහං පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(5) 
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4. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා– විචිකිච්ඡාසහගතංඑෙංඛ්න්ධඤ්චකමොහඤ්චපටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච කමොහඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධචකමොහඤ්චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව ඛ්න්කධචකමොහඤ්ච පටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා…කප.….(3) 

5. භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–උද්ධච්චසහගතංඑෙංඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්චපටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචකමොහඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

උද්ධච්චසහගකතඛ්න්කධචකමොහඤ්චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

6. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – දස්සකනන
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පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහගකත

ඛ්න්කධ පටිච්චවිචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිආ ම්මණපච්චයා– විචිකිච්ඡාසහගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා ච

කමොකහොච.(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා…තීණි.(දස්සකනනසදිසං විභජිතබ්බං.) 

7. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහගතං

කමොහංපටිච්ච සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං

කමොහංපටිච්ච සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(3) 

8. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච කමොහඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.

(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච
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පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච කමොහඤ්චපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.

(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

9. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා…තීණි(කහතුසදිසා). 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… තීණි (කහතුසදිසා, 
අධිපතියාකමොකහොනත්ථි). 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා– කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා. එෙං
මහාභූතං පටිච්චතකයොමහාභූතා…කප.… මහාභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපංඋපාදාරූපං.(1) 

10. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අනන්ත -සමනන්ත පච්ච ා 

11. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අනන්ත පච්චයා. සමනන්ත පච්චයා
(ආ ම්මණසදිසං). 

සෙජාතපච්චක ො 

12. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – දස්සකනන
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පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; විචිකිච්ඡාසහගකත

ඛ්න්කධපටිච්චකමොකහො චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච

ධම්මා උප්පජ්ජන්ති සහජාතපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං
ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං; විචිකිච්ඡාසහගතංඑෙංඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධාකමොකහොච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.….(3) 

13. භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධ පටිච්චකමොකහොචචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපටිච්චභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

සහජාතපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං; උද්ධච්චසහගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා

කමොකහොච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.….(3) 

14. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
සහජාතපච්චයා–කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං කමොහං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, 
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වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… 
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං

එෙං…කප.….(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං

කමොහංපටිච්ච සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා(සංඛිත්තං. කහතුසදිසං

ොතබ්බං).(3) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච ාදි 

15. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා, නිස්සයපච්චයා, 

උපනිස්සයපච්චයා, පුක ජාතපච්චයා, ආකසවනපච්චයා, ෙම්මපච්චයා, 

විපාෙපච්චයා, ආහා පච්චයා, ඉන්ද්රියපච්චයා, ඣානපච්චයා, මග්ගපච්චයා, 

සම්පයුත්තපච්චයා, විප්පයුත්තපච්චයා, අත්ථිපච්චයා, නත්ථිපච්චයා, 

විගතපච්චයා, අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

16. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණ එොදස, අධිපතියා නව, අනන්තක 

එොදස, සමනන්තක එොදස, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤඑොදස, 

නිස්සකය සත්ත ස, උපනිස්සකය එොදස, පුක ජාකත එොදස, ආකසවකන

එොදස, ෙම්කම සත්ත ස, විපාකෙ එෙං, ආහාක  සත්ත ස, ඉන්ද්රිකය

සත්ත ස, ඣාකන සත්ත ස, මග්කග සත්ත ස, සම්පයුත්කත එොදස, 

විප්පයුත්කතසත්ත ස, අත්ථියාසත්ත ස, නත්ථියාඑොදස, විගකතඑොදස, 

අවිගකතසත්ත ස(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 
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17. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධපටිච්චවිචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධපටිච්චඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං
එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධා; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.…බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

18. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධ පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා–කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධ

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං කමොහං
පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණකනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධ පටිච්ච

වත්ථු…කප.… එෙංමහාභූතං…කප.…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

19. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – දස්සකනන 
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පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධචකමොහඤ්චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

උද්ධච්චසහගකතඛ්න්කධචකමොහඤ්චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

20. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා…
(සහජාතසදිසං) නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… 
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චක ො 

21. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප

විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහො; දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාකමොකහො ච…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මං…තීණි(දස්සකනනසදිසං). 

22. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං

එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා, කනවදස්සකනන 

නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
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විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං කමොහං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප

විචිකිච්ඡාසහගතංකමොහං පටිච්චසම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප

උද්ධච්චසහගතංකමොහං පටිච්චසම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(3) 

23. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

කමොහඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධච කමොහඤ්චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා(ඉකමපි ද්කවොතබ්බා). 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

24. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපච්ඡාජාතපච්චයා…
නආකසවනපච්චයා. 

නෙම්මපච්චක ො 

25. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධපටිච්චදස්සකනනපහාතබ්බකහතුො කචතනා.(1) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ

පටිච්චභාවනායපහාතබ්බකහතුොකචතනා.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ

පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො කචතනා; බාහි ං… 

ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං…කප.….(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං

කමොහංපටිච්ච සම්පයුත්තොකචතනා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං 

කමොහංපටිච්චසම්පයුත්තොකචතනා.(3) 

26. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා –විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධච කමොහඤ්චපටිච්ච

සම්පයුත්තොකචතනා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච පටිච්ච 

සම්පයුත්තොකචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්චක ො 

27. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා(පටිසන්ධිනත්ථි). 

නආො පච්ච ාදි 

28. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආහා පච්චයා – බාහි ං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… 

නඉන්ද්රියපච්චයා – බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං, 
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අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… මහාභූකත පටිච්ච රූපජීවිතින්ද්රියං…
නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණං…කප.… (මහාභූතා ොතබ්බා)
නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං
එෙංඛ්න්ධං…කප.…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… නසම්පයුත්තපච්චයා. 

නවිප්පයුත්තපච්ච ාදි 

29. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනනනභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප

විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධපටිච්චවිචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාකමොකහො ච…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපභාවනාය…තීණි. 

30. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙං

එෙං ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා; 
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….

(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප

විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහංපටිච්චසම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප 

උද්ධච්චසහගතංකමොහංපටිච්චසම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

185 

පටුන 

31. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

කමොහඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප උද්ධච්චසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
කමොහඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා… කනොනත්ථිපච්චයා…
කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

32. නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත ස, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත කත ස, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, 

නආකසවකන සත්ත ස, නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ සත්ත ස, නආහාක  

එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නසම්පයුත්කතපඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත එොදස, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච (එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

33. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත ස, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත කත ස, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, 

නආකසවකනසත්ත ස, නෙම්කමසත්ත, නවිපාකෙසත්ත ස, නසම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතඑොදස, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච (එවං 
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

34. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, සමනන්තක තීණි, 

සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, උපනිස්සකය තීණි, 
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පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග ද්කව, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා තීණි, විගකත තීණි, අවිගකත තීණි (එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

35. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(පටිච්චවා සදිසං). 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා…තීණි (පටිච්චවා සදිසං). 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය… එෙං (පටිච්චවා සදිසං). වත්ථුං පච්චයා

කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛ්න්ධා. (2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; උද්ධච්චසහගතං කමොහං පච්චයා 

සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(3) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
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ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාභාවනායපහාතබ්බකහතුො

ඛ්න්ධා; මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; උද්ධච්චසහගතං කමොහං

පච්චයාසම්පයුත්තොඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(5) 

36. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච…කප.…
විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්චකමොහඤ්ච පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධචකමොහඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධචකමොහඤ්චපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව

ඛ්න්ධා; දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පච්චයා 

තකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.….(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ආ ම්මණපච්චක ො 
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37. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා… තීණි
(පටිච්චවාක ආ ම්මණසදිසා). 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා…තීණි (පටිච්චවා සදිසා). 

38. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං
ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා. චක්ඛ්ායතනං පච්චයා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං

පච්චයාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛ්න්ධා. (2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

භාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; උද්ධච්චසහගතං කමොහං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසහගතා

ඛ්න්ධාචකමොකහො ච.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා උද්ධච්චසහගතා

ඛ්න්ධාචකමොකහොච.(5) 

39. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙංඑෙං ඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා; විචිකිච්ඡාසහගතංඑෙං 
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ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

කමොහඤ්චපච්චයාද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහගකත

ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා විචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

තකයොඛ්න්ධාකමොකහොච…කප.…ද්කවඛ්න්කධච වත්ථුඤ්ච…කප.….(3) 

40. භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා; උද්ධච්චසහගතං එෙං

ඛ්න්ධඤ්චකමොහඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
ආ ම්මණපච්චයා– උද්ධච්චසහගතංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො

ඛ්න්ධාකමොකහොච…කප.…ද්කව ඛ්න්කධච…කප.….(3) 

අධිපතිපච්ච ාදි 

41. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා…තීණි. 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා…තීණි. 
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කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – එෙං…කප.… වත්ථුං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

භාවනාය පහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා.(3) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා; මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා භාවනාය

පහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා; මහාභූකතපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(5) 

42. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධචමහාභූකතච පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
අධිපතිපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච…කප.… දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… තීණි… (දස්සකනන සදිසා)
අනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා. 

සෙජාතපච්චක ො 

43. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයො ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයාකනවදස්සකනනනභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධ පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; විචිකිච්ඡාසහගකත

ඛ්න්කධපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහොචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති සහජාතපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං
ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…
විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා කමොකහො ච 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං.දස්සකනන
සදිසා). 

44. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

සහජාතපච්චයා – කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධං
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… විචිකිච්ඡාසහගතං
උද්ධච්චසහගතං කමොහං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්කධපච්චයාවත්ථු, වත්ථුංපච්චයාඛ්න්ධා; එෙං
මහාභූතං පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා.(1) 
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කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛ්න්ධා. (2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; උද්ධච්චසහගතං කමොහං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛ්න්ධා. (3) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති සහජාතපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං; වත්ථුංපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොච. (4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති සහජාතපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා භාවනාය

පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
උද්ධච්චසහගතං කමොහං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං; වත්ථුං පච්චයාඋද්ධච්චසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොච.(5) 

45. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච 

කමොහඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා විචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.

(2) 
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දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
සහජාතපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා; 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසහගතං
එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා කමොකහො ච…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධච වත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධාකමොකහොච.(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා…තීණි. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච ාදි 

46. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා… පුක ජාතපච්චයා… 

ආකසවනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා… ආහා පච්චයා…
ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා…මග්ගපච්චයා…සම්පයුත්තපච්චයා. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

47. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙං එෙංඛ්න්ධං පච්චයාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා, 

ඛ්න්ධාවත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයාකනවදස්සකනනනභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්කධ
විප්පයුත්තපච්චයා. විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ පච්චයා කමොකහො

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, කමොකහොවත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.චිත්තසමුට්ඨානං

රූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
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ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං
ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං
ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා කමොකහො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…
ඛ්න්ධාචකමොකහොචවත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.චිත්තසමුට්ඨානංරූපංඛ්න්කධ

විප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා…තීණි(දස්සකනනසදිසා). 

48. කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුං 
විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. 

විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං කමොහං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

කමොහං විප්පයුත්තපච්චයා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්කධපච්චයාවත්ථු, 
වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා. ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. වත්ථු ඛ්න්කධ
විප්පයුත්තපච්චයා. එෙංමහාභූතංපච්චයාතකයොමහාභූතා…කප.…මහාභූකත

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං, ඛ්න්කධ
විප්පයුත්තපච්චයා. චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං පච්චයා කනවදස්සකනන

නභාවනායපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. 

විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛ්න්ධා, වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා. (2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

භාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. 

උද්ධච්චසහගතං කමොහං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛ්න්ධා, වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා. (3) 
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කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්ධා

වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.
විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං කමොහං

විප්පයුත්තපච්චයා. වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච, 

වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා භාවනාය

පහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා…කප.… (දස්සකනනසදිසං).(5) 

49. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා–දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… වත්ථුං
විප්පයුත්තපච්චයා. විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පච්චයා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා. (1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච විප්පයුත්තපච්චයා.

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා විචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො, 

වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
විප්පයුත්තපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ 
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විප්පයුත්තපච්චයා. විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච…කප.…

ඛ්න්ධාවත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, ඛ්න්කධචකමොහඤ්ච 
විප්පයුත්තපච්චයා.විචිකිච්ඡාසහගතංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පච්චයාතකයො
ඛ්න්ධා කමොකහො ච…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච…කප.… වත්ථුං 

විප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙඤ්ච…කප.…තීණි(දස්සකනනසදිසා). 

අත්ථිපච්ච ාදි 

50. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා…
විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

51. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණ සත්ත ස, අධිපතියා සත්ත ස, 

අනන්තක  සත්ත ස, සමනන්තක  සත්ත ස, සහජාකත සත්ත ස, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්තා ස නිස්සකය සත්ත ස, උපනිස්සකය සත්ත ස, 

පුක ජාකත සත්ත ස, ආකසවකනසත්ත ස, ෙම්කමසත්ත ස, විපාකෙඑෙං, 

ආහාක  සත්ත ස, ඉන්ද්රිකය සත්ත ස, ඣාකන සත්ත ස, මග්කග සත්ත ස, 

සම්පයුත්කත සත්ත ස, විප්පයුත්කත සත්ත ස, අත්ථියා සත්ත ස, නත්ථියා

සත්ත ස, විගකතසත්ත ස, අවිගකතසත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

52. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධපච්චයා විචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(1) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධපච්චයා උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං
එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ (පරිපුණ්ණං) චක්ඛ්ායතනං පච්චයා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං

පච්චයා අකහතුො කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා; 

වත්ථුංපච්චයා විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

53. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගකත

ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච පච්චයාඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

54. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධ පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා–කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධ
පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණකනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ පච්චයා ෙටත්තාරූපං; ඛ්න්කධ පච්චයා



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 
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පටුන 

වත්ථු…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. (1) 

55. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධචකමොහඤ්චපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

උද්ධච්චසහගකතඛ්න්කධචකමොහඤ්චපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

56. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා (සහජාතසදිසං)…

නඅනන්ත පච්චයා … නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…

නඋපනිස්සයපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා (පටිච්චවාක  පච්චනීයසදිසං, 
කත සපඤ්හා. නින්නානං)…නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා. 

නෙම්මපච්චක ො 

57. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධපච්චයාදස්සකනනපහාතබ්බකහතුො කචතනා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ

පච්චයාභාවනාය පහාතබ්බකහතුොකචතනා.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ

පච්චයා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො කචතනා; බාහි ං… 
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…කප.… වත්ථුං පච්චයා කනවදස්සකනන

නභාවනාය පහාතබ්බකහතුොකචතනා.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

199 

පටුන 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කචතනා; විචිකිච්ඡාසහගතං කමොහං පච්චයා

සම්පයුත්තොකචතනා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

භාවනාය පහාතබ්බකහතුො කචතනා; උද්ධච්චසහගතං කමොහං පච්චයා

සම්පයුත්තොකචතනා.(3) 

58. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ච

වත්ථුඤ්ච පච්චයා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කචතනා; විචිකිච්ඡාසහගකත

ඛ්න්කධචකමොහඤ්චපච්චයාසම්පයුත්තො කචතනා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයා භාවනාය පහාතබ්බකහතුො කචතනා; උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච

කමොහඤ්චපච්චයා සම්පයුත්තොකචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්ච ාදි 

59. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා(පරිපුණ්ණං, පටිසන්ධි

නත්ථි), නආහා පච්චයා – බාහි ං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…නඉන්ද්රියපච්චයා–බාහි ං…ආහා සමුට්ඨානං… 
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… මහාභූකත පච්චයා
රූපජීවිතින්ද්රියං… නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං
ඛ්න්ධං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං එෙං…කප.… 

නසම්පයුත්තපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා… (පටිච්චවා පච්චනීකය 

නවිප්පයුත්තසදිසං, නින්නානං. එොදස). කනොනත්ථිපච්චයා…
කනොවිගතපච්චයා. 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

60. නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත ස, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත කත ස, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, 

නආකසවකන සත්ත ස, නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ සත්ත ස, නආහාක  

එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නසම්පයුත්කතපඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත එොදස, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච (එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

61. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත ස, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත කත ස, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, 

නආකසවකනසත්ත ස, නෙම්කමසත්ත, නවිපාකෙසත්ත ස, නසම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතඑොදස, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච(එවං
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

62. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ පඤ්ච, අනන්තක  පඤ්ච, සමනන්තක 

පඤ්ච, සහජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකයපඤ්ච, උපනිස්සකය

පඤ්ච, පුක ජාකත පඤ්ච, ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකයපඤ්ච, ඣාකනපඤ්ච, මග්කගපඤ්ච, සම්පයුත්කත

පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, නත්ථියා පඤ්ච, විගකත පඤ්ච, 
අවිගකතපඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 
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4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

63. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

සංසට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

සංසට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛ්න්ධං

සංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසහගතංකමොහංසංසට්ඨා සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංසංසට්කඨොභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං

කමොහංසංසට්ඨා සම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(3) 

64. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

කමොහඤ්චසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්චධම්මංභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
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කහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

65. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්ධා.

(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසහගකතඛ්න්කධ සංසට්කඨොවිචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධං

සංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධාකමොකහොච…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙංධම්මංසංසට්කඨො… තීණි. 

66. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං එෙං
ඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ සංසට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසහගතංකමොහං සංසට්ඨාසම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මං සංසට්කඨොභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං

කමොහංසංසට්ඨාසම්පයුත්තොඛ්න්ධා.(3) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
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කමොහඤ්ච සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච

සංසට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මංසංසට්කඨොභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – උද්ධච්චසහගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච කමොහඤ්ච

සංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා. (1) 

අධිපතිපච්ච ාදි 

67. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්ධා.

(1) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංසංසට්කඨො…එෙං. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා– කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධං

සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා; අනන්ත පච්චයා…
සමනන්ත පච්චයා. 

සෙජාතපච්ච ාදි 

68. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා… 
පුක ජාතපච්චයා… ආකසවනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා…

ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා … ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… 
සම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… 

විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා…. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

69. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකණ එොදස, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

එොදස, සමනන්තක  එොදස, සහජාකත එොදස, අඤ්ඤමඤ්කඤ එොදස, 

නිස්සකය එොදස, උපනිස්සකය එොදස, පුක ජාකත එොදස, ආකසවකන
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එොදස, ෙම්කමඑොදස, විපාකෙඑෙං, ආහාක එොදස, ඉන්ද්රිකයඑොදස, 

ඣාකන එොදස, මග්කගඑොදස, සම්පයුත්කතඑොදස, විප්පයුත්කතඑොදස, 

අත්ථියා එොදස, නත්ථියා එොදස, විගකත එොදස, අවිගකත එොදස (එවං
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

70. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධසංසට්කඨො විචිකිච්ඡාසහගකතොකමොකහො.(1) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංසංසට්කඨොකනවදස්සකනනනභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධසංසට්කඨො උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං
එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ සංසට්ඨා ද්කව

ඛ්න්ධා. අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

71. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො…කප.…

නඅධිපතිපච්චයා(සහජාතසදිසං)… නපුක ජාතපච්චයා…නපච්ඡාජාතපච්චයා, 

නආකසවනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා… සත්ත, නවිපාෙපච්චයා…
නඣානපච්චයා…නමග්ගපච්චයා…නවිප්පයුත්තපච්චයා…. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

72. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා එොදස, නපුක ජාකත එොදස, 

නපච්ඡාජාකත එොදස, නආකසවකන එොදස, නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ

එොදස, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එොදස (එවං 
ගකණතබ්බං). 
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පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

73. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා සත්ත, නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත

සත්ත, නආකසවකනසත්ත, නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙසත්ත, නවිප්පයුත්කත
සත්ත(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

74. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, සමනන්තක තීණි, 

සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, උපනිස්සකය තීණි, 

පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග ද්කව, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා තීණි, විගකත තීණි, අවිගකත තීණි (එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සංසට්ඨවාක ො. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

75. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො කහතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 
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දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්සච
කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්සචධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො…තීණි. 

76. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො–විචිකිච්ඡාසහගකතො

කමොකහො සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො–උද්ධච්චසහගකතො

කමොකහො සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහො
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(5) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

77. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙං  ාගං අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, 
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. දිට්ඨිං අස්සාකදති

අභිනන්දති; තං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො උප්පජ්ජති, 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

207 

පටුන 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. විචිකිච්ඡං ආ බ්භ විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙංකදොමනස්සංඋප්පජ්ජති. දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං කදොමනස්සං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ

සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති, දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ
අනිච්චකතො…කප.… කචකතොපරියඤාකණන…කප.… දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනාය කමොහස්සචආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්සච 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ

ආ බ්භවිචිකිච්ඡාසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

78. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස 

ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං  ාගං

අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො

උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති. උද්ධච්චං ආ බ්භ උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං

කදොමනස්සං ආ බ්භ භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං  ාගං

අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙංකදොමනස්සං උප්පජ්ජති.උද්ධච්චංආ බ්භදිට්ඨිඋප්පජ්ජති, 

විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.
භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංකදොමනස්සං ආ බ්භදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙං

කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

208 

පටුන 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙපහීකනකික කසපච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත

කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති, 
භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.…
කචකතොපරියඤාකණන…කප.… භාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය කමොහස්ස ච

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො– භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධආ බ්භ

විචිකිච්ඡාසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොච උප්පජ්ජන්ති.(4) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො– භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙඛ්න්කධආ බ්භ

උද්ධච්චසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොච උප්පජ්ජන්ති.(5) 

79. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා…(විත්ථාක තබ්බං
දස්සනත්තිෙසදිසං)ආවජ්ජනාය කමොහස්ස චආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–දානංදත්වා…

(යථා දස්සනත්තිෙං).(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–දානංදත්වා…

(යථා දස්සනත්තිෙං).(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛුං ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසහගතා
ඛ්න්ධාචකමොකහොච උප්පජ්ජන්ති.කසොතං…කප.…වත්ථුං…කනවදස්සකනන



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

209 

පටුන 

නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච

කමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ ඛ්න්කධ ආ බ්භ

උද්ධච්චසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොච උප්පජ්ජන්ති.(5) 

80. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච

ආ බ්භදස්සකනනපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ ච
කමොහඤ්ච ආ බ්භ කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා ච

කමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච

ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

81. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච

ආ බ්භදස්සකනනපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච

ආ බ්භභාවනායපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච
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කමොහඤ්ච ආ බ්භ කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා ච

කමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච

ආ බ්භවිචිකිච්ඡාසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති.(4) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච කමොහඤ්ච

ආ බ්භ උද්ධච්චසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති.(5) 

අධිපතිපච්චක ො 

82. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො

(දස්සනත්තිෙසදිසං, දසපඤ්හා). 

අනන්ත පච්චක ො 

83. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා 
විචිකිච්ඡාසහගතාඛ්න්ධාපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්සකමොහස්සඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්සච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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84. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා භාවනාය
පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා 
උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස කමොහස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; භාවනායපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධාවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උද්ධච්චසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

85. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විචිකිච්ඡාසහගකතො 
උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විචිකිච්ඡාසහගතස්ස 

උද්ධච්චසහගතස්ස කමොහස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුොනං ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං 
කවොදානස්ස…කප.…නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිකමොපුරිකමො 
විචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසහගතානං

ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිකමොපුරිකමො 
උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උද්ධච්චසහගතානං
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ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා භාවනාය

පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිකමොපුරිකමොවිචිකිච්ඡාසහගකතො
කමොකහො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං

කමොහස්සච අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො උද්ධච්චසහගකතො
කමොකහො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උද්ධච්චසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා උද්ධච්චසහගතානං ඛ්න්ධානං

කමොහස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(5) 

86. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච
කමොකහො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසහගතා
ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස කමොහස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො; විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච
කමොකහොචපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංවිචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානංකමොහස්සච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි (දස්සකනනසදිසංගමනං). 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

87. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…
(අනන්ත සදිසං) සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… (සංඛිත්තං. පටිච්චවාක  

සහජාතසදිසං) අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… (සංඛිත්තං. පටිච්චවාක  
අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසං) නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… (සංඛිත්තං. පච්චයවාක  

නිස්සයවා සදිසං.විසුංඝටනානත්ථි). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

88. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 51අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං  ාගං උපනිස්සාය පාණං
හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං කදොසං…
කමොහං… දිට්ඨිං…පත්ථනංඋපනිස්සායපාණංහනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති.
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො… දිට්ඨි…
පත්ථනා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං  ාගං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…
සමාපත්තිං උප්පාකදති. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං කදොසං… කමොහං…
දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති.
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො…කප.… පත්ථනා…සද්ධාය…කප.… 

පඤ්ඤාය… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස ඵ සමාපත්තියා

කමොහස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්සච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 
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පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො… දිට්ඨි… පත්ථනා
විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

89. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො… කදොකසො… කමොකහො… මාකනො…
පත්ථනා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ාගස්ස… කදොසස්ස… කමොහස්ස…

මානස්ස…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං
 ාගං උපනිස්සාය පාණං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙං කදොසං… කමොහං… මානං… පත්ථනං උපනිස්සාය පාණං
හනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති.භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙො ාකගො…කප.… 
පත්ථනාදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්ස ාගස්ස…කදොසස්ස…කමොහස්ස…
දිට්ඨියා… පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.සෙභණ්කෙඡන්ද ාකගො
ප භණ්කෙ ඡන්ද ාගස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. සෙපරිග්ගකහ

ඡන්ද ාකගො ප පරිග්ගකහඡන්ද ාගස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ාගංඋපනිස්සායදානංකදති…කප.…සමාපත්තිං
උප්පාකදති.භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙංකදොසං…කමොහං…මානං…පත්ථනං
උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො…කප.… පත්ථනා සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය… 

ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස ඵ සමාපත්තියා කමොහස්ස ච 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…. පෙතූපනිස්සක ො – භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො…කප.… පත්ථනා විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං

කමොහස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙො
 ාකගො…කප.… පත්ථනා උද්ධච්චසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

90. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං
උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. සී ං…කප.…
පඤ්ඤං… ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතුං… කභොජනං…
කසනාසනං… කමොහං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සද්ධා…කප.…
කමොකහො සද්ධාය…කප.…ඵ සමාපත්තියාකමොහස්සචඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දිට්ඨිං ගණ්හාති. සී ං…කප.…
පඤ්ඤං… ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං…කප.… කසනාසනං… කමොහං
උපනිස්සායපාණං හනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති.සද්ධා…කප.…කසනාසනං
කමොකහො ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති…කප.… කමොහං
උපනිස්සායමානං ජප්කපති.සද්ධා…කප.…කසනාසනංකමොකහොචභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා…
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ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං…කප.… කසනාසනං කමොකහො ච
විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධා…කප.… කසනාසනං
කමොකහො ච උද්ධච්චසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො.(5) 

91. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච
කමොකහො ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච

කමොකහො ච සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස

දුක්ඛ්ස්සඵ සමාපත්තියාකමොහස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච
කමොකහොච විචිකිච්ඡාසහගතානංඛ්න්ධානංකමොහස්සචඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

92. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධාච 
කමොකහො ච දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධා ච
කමොකහො ච භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධා ච
කමොකහො ච සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා කමොහස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – උද්ධච්චසහගතාඛ්න්ධාච
කමොකහොචවිචිකිච්ඡාසහගතානංඛ්න්ධානංකමොහස්සච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධා ච
කමොකහො ච උද්ධච්චසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(5) 

පුක ජාතපච්චක ො 

93. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුංඅනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, කසොතං…කප.…

වත්ථුංඅනිච්චකතො…කප.…විපස්සති; දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපං පස්සති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… 
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 
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වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු කනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානං කමොහස්සචපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.…

වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො
 ාකගො…කප.… දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙංකදොමනස්සංඋප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුදස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.…

වත්ථුං අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තංආ බ්භභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙො ාකගො

උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුභාවනායපහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානං 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං ආ බ්භ

විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධාචකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු 

විචිකිච්ඡාසහගතානංඛ්න්ධානංකමොහස්සචපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං ආ බ්භ

උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධාචකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු 

උද්ධච්චසහගතානං ඛ්න්ධානංකමොහස්සචපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

94. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනනනභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා
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දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා
භාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පච්ඡාජාතා කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා විචිකිච්ඡාසහගතා
ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො චධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස
ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො–පච්ඡාජාතාඋද්ධච්චසහගතාඛ්න්ධා

චකමොකහොච පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

95. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා 
විචිකිච්ඡාසහගතාඛ්න්ධාපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්සකමොහස්සආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්සච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා
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පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස 
ධම්මස්ස(සංඛිත්තං)තීණි. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො…කප.….

(ආකසවනමූ කෙ වුට්ඨානස්සපි ආවජ්ජනායපි පහාතබ්බං, සත්ත ස පඤ්හා

පරිපුණ්ණා, අනන්ත සදිසා). 

ෙම්මපච්චක ො 

96. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 

නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කචතනා කමොහස්ස 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.නානාක්ඛ්ණිො –
දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කචතනා විපාොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්සච 
කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්සචධම්මස්සෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො– දස්සකනනපහාතබ්බකහතුොකචතනාසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං

කමොහස්සච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

97. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බකහතුො කචතනා

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය
පහාතබ්බකහතුො කචතනා කමොහස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්සච ධම්මස්සෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො –භාවනාය පහාතබ්බකහතුොකචතනාසම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

කමොහස්සචචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

98. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – කනවදස්සකනනනභාවනාය
පහාතබ්බකහතුොකචතනාසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 

නානාක්ඛණිො – කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො කචතනා 

විපාොනංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

99. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො(පවත්තිපටිසන්ධි)විපාො ඛ්න්ධාවත්ථුස්ස…කප.…. 

ආො පච්චක ො 

100. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො ආහා ා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ආහා පච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො ආහා ා කමොහස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ආහා පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්සච 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්සචධම්මස්සආහා පච්චකයන
පච්චකයො– දස්සකනනපහාතබ්බකහතුොආහා ාසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං

කමොහස්සච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංආහා පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො…තීණි (දස්සකනනසදිසං). 
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කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො ආහා ා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ෙබළීොක ො ආහාක ො ඉමස්ස ොයස්ස 

ආහා පච්චකයනපච්චකයො. 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

101. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… තීණි
(ආහා සදිසං.කමොකහොොතබ්කබො). 

භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො…තීණි. 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො –
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං…කප.… චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයින්ද්රියං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන
පච්චකයො… (ඉකම සකහතුො ොතබ්බා) සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො
(පටිච්චවාක සම්පයුත්තවා සදිසං). 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

102. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොකනවදස්සකනනනභාවනාය

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං (දස්සනත්තිෙසදිසං). 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං (දස්සනත්තිෙසදිසං). 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං (දස්සනත්තිෙසදිසං). පච්ඡාජාතා – 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච 

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස…කප.….(1) 
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කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 

වත්ථුදස්සකනනපහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානං…කප.…. (2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 

වත්ථුභාවනායපහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානං…කප.…. (3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු 

විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු 

උද්ධච්චසහගතානංඛ්න්ධානංකමොහස්සචවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

103. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොචධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො –සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච

කමොකහොචපුක ජාතස්ස ඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං…කප.…. 

පච්ඡාජාතා – උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස 

ොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්ච ාදි 

104. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙොඑකෙො ඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.….(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

224 

පටුන 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සහජාතා –
විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා කමොහස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – දස්සකනනපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්ස ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්සච 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො – දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
විචිකිච්ඡාසහගකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(3) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො…තීණි. 

105. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො –සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – 
කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…
විචිකිච්ඡාසහගකතො උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. පුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා

සද්දං සුණාති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛ්ායතනං…කප.… ොයායතනං…කප.…
වත්ථුකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානංකමොහස්සච

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස…කප.… 

රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානං…කප.….(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – විචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහො සම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං
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පටුන 

අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො  ාකගො 

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙං කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, වත්ථු දස්සකනන

පහාතබ්බකහතුොනංඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං 
අස්සාකදති අභිනන්දති…කප.… වත්ථු භාවනාය පහාතබ්බකහතුොනං

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
විචිකිච්ඡාසහගකතො කමොකහො සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං
ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසහගතාඛ්න්ධාචකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති…කප.…වත්ථුං
ආ බ්භ…කප.… වත්ථු විචිකිච්ඡාසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං
ආ බ්භ උද්ධච්චසහගතා ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච උප්පජ්ජන්ති…කප.… වත්ථුං 
ආ බ්භ…කප.… වත්ථු උද්ධච්චසහගතානං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (5) 

106. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො …කප.… ද්කවඛ්න්ධා…කප.…විචිකිච්ඡාසහගකතො
එකෙො ඛ්න්කධො ච කමොකහො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.….(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

226 

පටුන 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – දස්සකනනපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධාචමහාභූතා
ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සහජාතා –
විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච කමොකහො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සහජාතා – විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච
කමොහස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පච්ඡාජාතා–විචිකිච්ඡාසහගතා ඛ්න්ධාච
කමොකහො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – දස්සකනනපහාතබ්බකහතුොඛ්න්ධාචෙබළීොක ොආහාක ොච 
ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො – විචිකිච්ඡාසහගකතො එකෙො
ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං කමොහස්ස ච අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකතොඑකෙොඛ්න්කධොච
කමොකහො ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාචකමොකහොච…කප.….(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං. තිස්කසො පඤ්හා, දස්සකනන නකයන

විභජිතබ්බා, ‘‘උද්ධච්ච’’න්ති නියාකමතබ්බං) නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…
විගතපච්චකයනපච්චකයො… අවිගතපච්චකයනපච්චකයො…. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

107. කහතුයා එොදස, ආ ම්මකණ එෙවීස, අධිපතියා දස, අනන්තක 

සත්ත ස, සමනන්තක  සත්ත ස, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ

එොදස, නිස්සකය සත්ත ස, උපනිස්සකය එෙවීස, පුක ජාකත පඤ්ච, 

පච්ඡාජාකත පඤ්ච, ආකසවකන සත්ත ස, ෙම්කම සත්ත, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක  සත්ත, ඉන්ද්රිකය සත්ත, ඣාකන සත්ත, මග්කග සත්ත, සම්පයුත්කත
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එොදස, විප්පයුත්කත නව, අත්ථියා සත්ත ස, නත්ථියා සත්ත ස, විගකත

සත්ත ස, අවිගකත සත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

108. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොදස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්සච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

109. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස 

ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කනවදස්සකනන නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. (3) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 
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භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

110. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

111. දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

(ඉධ සහජාතං, පුක ජාතං, මිස්සගතං අත්ථි, පාළියං ොතබ්බං. ගණනාය 
උපධාක ත්වාගකණතබ්බං.) 
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දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්සසහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

(ඉධාපි ආ ම්මණපච්චයා උපනිස්සයපච්චයා අත්ථි, පාළියං නත්ථි. 
ගකණන්කතනඋපධාක ත්වාගකණතබ්බං.) 

දස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

(ඉධාපි ‘‘සහජාතං, පුක ජාතං’’ යං මිස්සෙපඤ්හා අත්ථි, පාළියං
ොතබ්බං). 

112. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (ඉධාපි ‘‘සහජාතං, පුක ජාතං’’ යං

මිස්සෙපඤ්හා අත්ථි).(2) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොච ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්ස සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං (ඉධාපි

ආ ම්මණඋපනිස්සයාඅත්ථි).(3) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(4) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ච කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
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ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(5) 

(ඉධාපිසහජාතං, පුක ජාතංඅත්ථි.කයකතපඤ්හානලිඛිතා, කත පාළියං
ගකණන්තානං බයඤ්ජකනන න සකමන්ති. කත පාළියං න ලිඛිතා ගණනා

පාෙටා කහොන්ති. යදි සංසකයො උප්පජ්ජති, අනුක ොකම අත්ථිපච්චකය
කපක්ඛිතබ්බං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

113. නකහතුයා එෙවීස, නආ ම්මකණ නඅධිපතියා නඅනන්තක 
නසමනන්තක  නසහජාකත නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නනිස්සකය නඋපනිස්සකය
නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන නෙම්කම නවිපාකෙ නආහාක 
නඉන්ද්රිකය නඣාකන නමග්කග නසම්පයුත්කත නවිප්පයුත්කත කනොඅත්ථියා
කනොනත්ථියාකනොවිගකතකනොඅවිගකතසබ්බත්ථඑෙවීස(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

114. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එොදස, නඅධිපතියා නඅනන්තක 

නසමනන්තක එොදස, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකයනපුක ජාකත
නපච්ඡාජාකත නආකසවකන නෙම්කම නවිපාකෙ නආහාක  නඉන්ද්රිකය

නඣාකන නමග්කග එොදස, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, 

කනොනත්ථියාඑොදස, කනොවිගකතඑොදස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

115. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙවීස, අධිපතියා දස, අනන්තක 

සත්ත ස, සමනන්තක  සත්ත ස, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ

එොදස, නිස්සකය සත්ත ස, උපනිස්සකය එෙවීස, පුක ජාකත පඤ්ච, 

පච්ඡාජාකත පඤ්ච, ආකසවකන සත්ත ස, ෙම්කම සත්ත, විපාකෙ එෙං, 
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ආහාක  සත්ත, ඉන්ද්රිකය සත්ත, ඣාකන සත්ත, මග්කග සත්ත, සම්පයුත්කත

එොදස, විප්පයුත්කත නව, අත්ථියා සත්ත ස, නත්ථියා සත්ත ස, විගකත 

සත්ත ස, අවිගකතසත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පඤ්හාවාක ො. 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

10. ආච  ාමිත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. ආචයගාමිං ධම්මංපටිච්චආචයගාමී ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ පටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–ආචයගාමීඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ආචයගාමිංධම්මංපටිච්චආචයගාමීචකනවාචයගාමිනාපචයගාමීචධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

2. අපචයගාමිං ධම්මංපටිච්චඅපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
–අපචයගාමිංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–අපචයගාමීඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

අපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච අපචයගාමී ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – අපචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
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ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

3. කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාච රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…ඛ්න්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො

මහාභූතා…කප.… ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා; මහාභූකත පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – ආචයගාමී

ඛ්න්කධච මහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අපචයගාමී

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

4. ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච අපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා – අපචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. (1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී 

ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං එෙං 
ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

5. ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා…තීණි. 
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අපචයගාමිංධම්මංපටිච්චඅපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා…
තීණි. 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී 

ධම්කමො… එෙං (පටිසන්ධි නත්ථි); එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො

මහාභූතා…කප.…මහාභූකත පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – ආචයගාමී

ඛ්න්කධචමහාභූකත චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – අපචයගාමී 

ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අනන්ත පච්ච ාදි 

6. ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච, ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

අනන්ත පච්චයා…සමනන්ත පච්චයා … සහජාතපච්චයා(සබ්කබපිමහාභූතා

ොතබ්බා)… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා (චිත්තසමුට්ඨානම්පි ෙටත්තාරූපම්පි
උපාදාරූපම්පි නත්ථි)… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා…
පුක ජාතපච්චයා… ආකසවනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා… 

ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා…
සම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා…
විගතපච්චයා… අවිගතපච්චයා…. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

7. කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්කග නව, සම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
නව(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

8. ආචයගාමිං ධම්මංපටිච්චආචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා
– විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං
එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, 

වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතං…කප.…බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

9. ආචයගාමිං ධම්මංපටිච්චකනවාචයගාමිනාපචයගාමීධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා–ආචයගාමීඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා–අපචයගාමීඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්කධ
පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච
වත්ථු…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

ආචයගාමීඛ්න්කධච මහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

අපචයගාමීඛ්න්කධච මහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 
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10. ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා… තීණි. 

අපචයගාමිංධම්මංපටිච්චඅපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා

–අපචයගාමීඛ්න්කධපටිච්චඅපචයගාමීඅධිපති.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–කනවාචයගාමිනාපචයගාමිංඑෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං එෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – ආචයගාමී

ඛ්න්කධචමහාභූකත චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅනන්ත පච්ච ාදි 

11. ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා…
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නඋපනිස්සයපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා 

(කුස ත්තිෙසදිසාසත්තපඤ්හා)…නපච්ඡාජාතපච්චයා. 

නආකසවනපච්චක ො 

12. ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා…තීණි. 

අපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආකසවනපච්චයා–අපචයගාමීඛ්න්කධපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා (එො පඤ්හා සබ්කබ මහාභූතා
ොතබ්බා). 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආකසවනපච්චයා–ආචයගාමී

ඛ්න්කධචමහාභූකත චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 
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අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා – 

අපචයගාමීඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නෙම්මපච්චක ො 

13. ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා– ආචයගාමීඛ්න්කධපටිච්චආචයගාමීකචතනා.(1) 

අපචයගාමිංධම්මංපටිච්චඅපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා

–අපචයගාමීඛ්න්කධපටිච්චඅපචයගාමීකචතනා.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්කධ

පටිච්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී කචතනා; බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…එෙං මහාභූතං…කප.….(1) 

නවිපාෙපච්ච ාදි 

14. ආචයගාමිං ධම්මං පටිච්ච ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිපාෙපච්චයා (පරිපුණ්ණං, පටිසන්ධි නත්ථි)… නආහා පච්චයා…
නඉන්ද්රියපච්චයා… නඣානපච්චයා… නමග්ගපච්චයා…
නසම්පයුත්තපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා (තීණි)… කනොනත්ථිපච්චයා…
කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

15. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා ඡ, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නඋපනිස්සකයපඤ්ච, 

නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන සත්ත, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 

කනොවිගකත පඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 
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3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

16. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා ඡ, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනිස්සකයපඤ්ච, 

නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනසත්ත, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

17. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව, සමනන්තක 

ද්කව, සහජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත

ආකසවකනෙම්කමද්කව, විපාකෙඑෙං, ආහාක ද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, ඣාකන

ද්කව, මග්කගඑෙං, සම්පයුත්කතද්කව, විප්පයුත්කතඅත්ථියානත්ථියාවිගකත
අවිගකතද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

18. ආචයගාමිං ධම්මංපච්චයාආචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ

පච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–ආචයගාමී ඛ්න්කධපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 
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ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

අපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමො…තීණි. 

19. කනවාචයගාමිනාපචයගාමිංධම්මංපච්චයාකනවාචයගාමිනාපචයගාමී

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං

පච්චයා ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.… වත්ථුං පච්චයා 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමීඛ්න්ධා.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයාආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාආචයගාමීඛ්න්ධා.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅපචයගාමීඛ්න්ධා.(3) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ච 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – වත්ථුං

පච්චයා ආචයගාමීඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(4) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා අපචයගාමී ච 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – වත්ථුං

පච්චයා අපචයගාමීඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(5) 

20. ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා
ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්ච පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – ආචයගාමී

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ආචයගාමිඤ්චකනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්චධම්මංපච්චයාආචයගාමීච 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –ආචයගාමිං
එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
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ඛ්න්කධ…කප.… ආචයගාමීඛ්න්කධචමහාභූකතච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(3) 

අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා අපචයගාමී 
ධම්කමො…තීණි. 

ආ ම්මණපච්චක ො 

21. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–ආචයගාමිංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයා…කප.….(1) 

අපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමො…එෙං. 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා… කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං එෙං
ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා, චක්ඛ්ායතනං පච්චයා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං. වත්ථුං 

පච්චයාකනවාචයගාමිනාපචයගාමීඛ්න්ධා.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාආචයගාමීඛ්න්ධා. (2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅපචයගාමීඛ්න්ධා.(3) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–ආචයගාමිංඑෙංඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා අපචයගාමී 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–අපචයගාමිංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච

පච්චයා තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

22. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා…තීණි. 

අපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමො…තීණි. 
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කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො…එෙං…කප.…වත්ථුංපච්චයාකනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්ධා. 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො…කප.…
(ඉධාපි ඝටනාකහතුසදිසා). 

අනන්ත පච්ච ාදි 

23. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
අනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා…සහජාතපච්චයා…තීණි. 

අපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමො…තීණි. 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජතිසහජාතපච්චයා–කනවාචයගාමිනාපචයගාමිංඑෙංඛ්න්ධං
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං
මහාභූතං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයාොයවිඤ්ඤාණං.වත්ථුංපච්චයා…කප.….(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයාආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

සහජාතපච්චයා(සංඛිත්තං, සබ්කබඝටනාොතබ්බා). 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච ාදි 

24. අපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා අපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා…
පුක ජාතපච්චයා… ආකසවනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා…
ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… 
සම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… 
විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

25. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියාසත්ත ස, අනන්තක 

සත්ත, සමනන්තක  සත්ත, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, 

නිස්සකයසත්ත ස, උපනිස්සකයසත්ත, පුක ජාකත සත්ත, ආකසවකන සත්ත, 
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ෙම්කමසත්ත ස, විපාකෙඑෙං, ආහාක සත්ත ස, ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කග

සත්ත ස, සම්පයුත්කත සත්ත, විප්පයුත්කත සත්ත ස, අත්ථියා සත්ත ස, 

නත්ථියාසත්ත, විගකතසත්ත, අවිගකත සත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

26. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පච්චයා

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං
එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…අසඤ්ඤසත්තානං එෙං
මහාභූතං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… 
ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං. වත්ථුං පච්චයා අකහතුො

කනවාචයගාමිනාපචයගාමීඛ්න්ධා.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයාආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසහගකතො උද්ධච්චසහගකතො

කමොකහො.(2) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත
ඛ්න්කධච වත්ථුඤ්චපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.

(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

27. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා(සංඛිත්තං.පටිච්චවා සදිසං). 

නඅධිපතිපච්චක ො 
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28. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා… තීණි. 

අපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා අපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–අපචයගාමීඛ්න්කධපච්චයාඅපචයගාමීඅධිපති.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං.වත්ථුංපච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමීඛ්න්ධා.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයාආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාආචයගාමීඛ්න්ධා.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅපචයගාමීඅධිපති.(3) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ච 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – වත්ථුං

පච්චයාආචයගාමීඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(4) 

29. ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා
ආචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–ආචයගාමිංඑෙංඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – ආචයගාමී

ඛ්න්කධචමහාභූකත චපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ආචයගාමිඤ්චකනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්චධම්මංපච්චයාආචයගාමීච 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා –
ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.…ආචයගාමීඛ්න්කධච මහාභූකතච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(3) 

අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා අපචයගාමී
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–අපචයගාමීඛ්න්කධච වත්ථුඤ්චපච්චයා

අපචයගාමීඅධිපති.(1) 
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නඅනන්ත පච්ච ාදි 

30. නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා…
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නඋපනිස්සයපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා

(පටිච්චවා සදිසා, සත්තපඤ්හා)…නපච්ඡාජාතපච්චයා (පරිපුණ්ණං). 

නආකසවනපච්චක ො 

31. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා…තීණි. 

අපචයගාමිංධම්මංපච්චයාකනවාචයගාමිනාපචයගාමීධම්කමො උප්පජ්ජති

නආකසවනපච්චයා–අපචයගාමීඛ්න්කධපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා – අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා 

ොයවිඤ්ඤාණං.වත්ථුංපච්චයාකනවාචයගාමිනාපචයගාමීඛ්න්ධා.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයාආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආකසවනපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාආචයගාමීඛ්න්ධා.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ච 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමීචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනආකසවනපච්චයා–වත්ථුං

පච්චයා ආචයගාමීඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා – ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආකසවනපච්චයා–ආචයගාමී

ඛ්න්කධචමහාභූකත චපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්චධම්මං පච්චයාආචයගාමීච
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නආකසවනපච්චයා – 

ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… ආචයගාමීඛ්න්කධචමහාභූකතච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(3) 
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අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා –

අපචයගාමීඛ්න්කධචමහාභූකත චපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නෙම්මපච්චක ො 

32. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා – ආචයගාමීඛ්න්කධපච්චයාආචයගාමීකචතනා.(1) 

අපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා

–අපචයගාමීඛ්න්කධපච්චයාඅපචයගාමීකචතනා.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්කධ

පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී කචතනා; බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං…කප.… වත්ථුං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී කචතනා.

(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයාආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාආචයගාමීකචතනා.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිංධම්මංපච්චයාඅපචයගාමීධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅපචයගාමීකචතනා.(3) 

ආචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–ආචයගාමීඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා

ආචයගාමී කචතනා.(1) 

අපචයගාමිඤ්ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිඤ්ච ධම්මං පච්චයා අපචයගාමී 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–අපචයගාමීඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා

අපචයගාමී කචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්ච ාදි 

33. ආචයගාමිං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිපාෙපච්චයා (පරිපුණ්ණංොතබ්බං, පටිසන්ධික්ඛ්කණනත්ථි). 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං පච්චයා කනවාචයගාමිනාපචයගාමී 

ධම්කමො උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා – බාහි ං… උතුසමුට්ඨානං…
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අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…නඉන්ද්රියපච්චයා–බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… මහාභූකත පච්චයා 
රූපජීවිතින්ද්රියං… නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණං…කප.… බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා
ොයවිඤ්ඤාණං…කප.… නමග්ගපච්චයා – අකහතුො 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං
මහාභූතං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා අකහතුො 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී…කප.… නසම්පයුත්තපච්චයා…

නවිප්පයුත්තපච්චයා (පටිච්චවා සදිසං, තීණි)… කනොනත්ථිපච්චයා…
කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

34. නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා ද්වාදස, 

නඅනන්තක පඤ්ච, නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤනඋපනිස්සකයපඤ්ච, 

නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතසත්ත ස, නආකසවකන එොදස, නෙම්කම

සත්ත, නවිපාකෙසත්ත ස, නආහාක නඉන්ද්රිකයනඣාකනනමග්කගඑෙං, 

නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා කනොවිගකත පඤ්ච
(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

35. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියාද්වාදස, නඅනන්තක  

නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නඋපනිස්සකයපඤ්ච, නපුක ජාකතසත්ත, 

නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, නආකසවකන එොදස, නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ

සත්ත ස, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා
කනොවිගකතපඤ්ච(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

36. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අනන්තක  සමනන්තක 
සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත ආකසවකන

ෙම්කමචත්තාරි, විපාකෙඑෙං, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයඣාකන චත්තාරි, 

මග්කග තීණි, සම්පයුත්කත විප්පයුත්කත අත්ථියා නත්ථියා විගකත චත්තාරි, 
අවිගකතචත්තාරි(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො). 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

37. ආචයගාමිං ධම්මං සංසට්කඨො ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා– ආචයගාමිංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධසංසට්ඨාද්කවඛ්න්ධා. (1) 

අපචයගාමිංධම්මංසංසට්කඨොඅපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
– අපචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.…. (1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං සංසට්කඨො කනවාචයගාමිනාපචයගාමී
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං
සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

38. ආචයගාමිං ධම්මං සංසට්කඨො ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා… අනන්ත පච්චයා… 
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සමනන්ත පච්චයා… සහජාතපච්චයා… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… 
නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා… පුක ජාතපච්චයා…
ආකසවනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා… ආහා පච්චයා…
ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… සම්පයුත්තපච්චයා…
විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා…
අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

39. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ අධිපතියා අනන්තක  සමනන්තක 
සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත ආකසවකන

ෙම්කමසබ්බත්ථතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කග
සම්පයුත්කත විප්පයුත්කත අත්ථියා නත්ථියා විගකත අවිගකත තීණි (එවං
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

40. ආචයගාමිං ධම්මං සංසට්කඨො ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ සංසට්කඨො

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං සංසට්කඨො කනවාචයගාමිනාපචයගාමී 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං 
එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

41. ආචයගාමිං ධම්මං සංසට්කඨො ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා… නපච්ඡාජාතපච්චයා…
නආකසවනපච්චයා… ආචයගාමිං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

248 

පටුන 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං ධම්මං සංසට්කඨො කනවාචයගාමිනාපචයගාමී 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමිං එෙං
ඛ්න්ධං සංසට්ඨා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… නෙම්මපච්චයා…
නවිපාෙපච්චයා…නඣානපච්චයා…නමග්ගපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

42. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකන ද්කව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

43. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි
(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

44. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණද්කව, අනන්තක සමනන්තක සහජාකත
අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත ආකසවකන ෙම්කම 

සබ්බත්ථ ද්කව, විපාකෙ එෙං, ආහාක  ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, 

මග්කග එෙං, සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත අත්ථියා නත්ථියා විගකත
අවිගකතද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සංසට්ඨවාක ො. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො.) 
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7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

45. ආචයගාමී [ආචයගාමි (සී. සයා.) එවමුපරිපි] ධම්කමො ආචයගාමිස්ස 
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – ආචයගාමී කහතූ සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – ආචයගාමී කහතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ච
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – ආචයගාමී කහතූ සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අපචයගාමීධම්කමො අපචයගාමිස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… 
තීණි. 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස 

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – කනවාචයගාමිනාපචයගාමී කහතූ 
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණකනවාචයගාමිනාපචයගාමීකහතූසම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංෙටත්තාච රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

46. ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානිපච්චකවක්ඛ්ති, ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානං

පච්චකවක්ඛ්ති. කසක්ඛ්ා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත

කික කසපච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණකික කසජානන්ති.කසක්ඛ්ා
වා පුථුජ්ජනා වා ආචයගාමී ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සන්ති, අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති, තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි…කප.…විචිකිච්ඡා…කප.…උද්ධච්චං…කප.…කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

කචකතොපරියඤාකණන ආචයගාමිචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති, 
ආොසානඤ්චායතනකුස ං විඤ්ඤාණඤ්චායතනකුස ස්ස
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ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකුස ං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකුස ස්ස…කප.… ආචයගාමී ඛ්න්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අ හා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්ති, 

පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානාති, ආචයගාමී ඛ්න්කධ අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති; කචකතොපරියඤාකණන

ආචයගාමිචිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තංජානාති. කසක්ඛ්ාවාපුථුජ්ජනාවාආචයගාමී

ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සන්ති, කුසක  නිරද්කධ

විපාකෙොතදා ම්මණතාඋප්පජ්ජති, ආචයගාමී ඛ්න්කධඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, 

තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, අකුසක 

නිරද්කධ විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති, ආොසානඤ්චායතනකුස ං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනවිපාෙස්සචකිරියස්සචආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකුස ං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනවිපාෙස්ස ච
කිරියස්ස ච ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආචයගාමී ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

47. අපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – කසක්ඛ්ා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

කචකතොපරියඤාකණන අපචයගාමිචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති, 

අපචයගාමී ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනාගතංසඤාණස්ස, ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අ හා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

පච්චකවක්ඛ්ති, කචකතොපරියඤාකණන අපචයගාමිචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං

ජානාති, අපචයගාමී ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

48. කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස

ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අ හා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්ති, 
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නිබ්බානංපච්චකවක්ඛ්ති, නිබ්බානං ඵ ස්ස ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො. අ හා චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, 

කසොතං…කප.… වත්ථුං… කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්කධ අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, කචකතොපරියඤාකණන

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 

ආොසානඤ්චායතනකිරියං විඤ්ඤාණඤ්චායතනකිරියස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකිරියං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකිරියස්ස…කප.… රූපායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කසක්ඛ්ා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො. කසක්ඛ්ාවාපුථුජ්ජනාවාචක්ඛුංඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො 

විපස්සන්ති, අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කසොතං…කප.… වත්ථුං…
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සන්ති, අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තංආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං…කප.…

දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සන්ති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණන්ති, 
කචකතොපරියඤාකණන කනවාචයගාමිනාපචයගාමිචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං

ජානන්ති, කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං මග්ගස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

49. ආචයගාමී ධම්කමොආචයගාමිස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො

– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං 

සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ 
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සුචිණ්ණානි ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගරං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, ආචයගාමීඛ්න්කධගරංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති; 

තං ගරං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 

ආචයගාමීඅධිපතිසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – ආචයගාමී අධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ච 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – ආචයගාමී අධිපති
සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

50. අපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අපචයගාමී අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – කසක්ඛ්ා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති.(2) 

අපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අ හාමග්ගාවුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. සෙජාතාධිපති – 
අපචයගාමී අධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

අපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ච 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අපචයගාමී අධිපති
සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

51. කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – අ හා ඵ ං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, නිබ්බානං ගරං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, නිබ්බානං ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 
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සෙජාතාධිපති – කනවාචයගාමිනාපචයගාමීඅධිපතිසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – කසක්ඛ්ා ඵ ං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං

කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛුං ගරං ෙත්වා 
අස්සාකදති…කප.…වත්ථුං…කනවාචයගාමිනාපචයගාමීඛ්න්කධගරංෙත්වා

අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ගරංෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති.

(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානං මග්ගස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

52. ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාආචයගාමී ඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානං ආචයගාමීනං
ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අනුක ොමංකගොත්රභුසස්ස…අනුක ොමං

කවොදානස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආචයගාමී ධම්කමොඅපචයගාමිස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො

–කගොත්රභුසමග්ගස්ස…කවොදානංමග්ගස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ආචයගාමී ඛ්න්ධා වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. කසක්ඛ්ානං අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා, 
නික ොධාවුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකුස ංඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – මග්කගො ඵ ස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
කනවාචයගාමිනාපචයගාමීනං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
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භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය… කිරියං වුට්ඨානස්ස… අ හකතො අනුක ොමං
ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකිරියං ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ආවජ්ජනා ආචයගාමීනං ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

53. ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො…කප.… (අනන්ත සදිසං). (සහජාතපච්චකය පටිච්චවාක 
සහජාතවා සදිසා නව පඤ්හා. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකය පටිච්චවාක 
අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසං තීණි. නිස්සයපච්චකය පච්චයවාක  නිස්සයවා සදිසං.
චත්තාරිපිහිවිසුංඝටනානත්ථි.කත සපඤ්හා.) 

උපනිස්ස පච්චක ො 

54. ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–ආචයගාමිංසද්ධංඋපනිස්සාය

දානං කදති, සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… ඣානං…කප.…

විපස්සනං…කප.…අභිඤ්ඤං…කප.…සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානංජප්කපති, 

දිට්ඨිං ගණ්හාති, ආචයගාමිං සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…  ාගං…
කදොසං… කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනිස්සාය දානං කදති.
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…ඣානං…කප.… විපස්සනං…කප.…
අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං…කප.…පාණංහනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති.

ආචයගාමී සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.… පත්ථනා ආචයගාමියා

සද්ධාය…කප.…පඤ්ඤාය,  ාගස්ස…කප.…පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො. පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං පඨමස්ස ඣානස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.…. කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස
පරිෙම්මං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.
පඨමං ඣානං දුතියස්ස ඣානස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
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පෙතූපනිස්සකයො–පඨමස්ස මග්ගස්සපරිෙම්මංපඨමස්සමග්ගස්ස…කප.…
චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස පරිෙම්මං චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–ආචයගාමිංසද්ධංඋපනිස්සාය
අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති.
ආචයගාමිං සී ං…කප.… පඤ්ඤං.  ාගං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය
අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති.

ආචයගාමී සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා.  ාකගො…කප.… පත්ථනා, ොයිෙස්ස 

සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්සදුක්ඛ්ස්සඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

කුස ාකුස ංෙම්මංවිපාෙස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

55. අපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – පඨකමො මග්කගො දුතියස්ස මග්ගස්ස…කප.…

තතිකයො මග්කගොචතුත්ථස්සමග්ගස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො–කසක්ඛ්ාමග්ගංඋපනිස්සායඅනුප්පන්නංකුස සමාපත්තිං 

උප්පාකදන්ති, උප්පන්නං සමාපජ්ජන්ති, සඞ්ඛ්ාක  අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විපස්සන්ති, මග්කගො කසක්ඛ්ානං අත්ථප්පටිසම්භිදාය…කප.… 
පටිභානපටිසම්භිදායඨානාඨානකෙොසල් ස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

අපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අ හා

මග්ගං උපනිස්සාය අනුප්පන්නං කිරියසමාපත්තිං උප්පාකදති, උප්පන්නං
සමාපජ්ජති…කප.… ඨානාඨානකෙොසල් ස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

මග්කගොඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

56. කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
ොයිෙං සුඛ්ං උපනිස්සාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති පරියිට්ඨිමූ ෙං
දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති. ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං
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උපනිස්සායඅත්තානංආතාකපතිපරිතාකපති…කප.… ොයිෙංසුඛ්ං…ොයිෙං

දුක්ඛ්ං… උතු… කභොජනං… කසනාසනං ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස 

දුක්ඛ්ස්සඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.අ හාොයිෙංසුඛ්ං
උපනිස්සාය අනුප්පන්නං කිරියසමාපත්තිං උප්පාකදති…කප.… විපස්සති.
ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය…කප.…

විපස්සති.(1) 

කනවාචයගාමීනාපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

ොයිෙංසුඛ්ංඋපනිස්සාය දානං කදති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති, පාණං
හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතුං… කභොජනං…

කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති, ොයිෙං

සුඛ්ං…කප.… කසනාසනං ආචයගාමියා සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, 

 ාගස්ස…කප.…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ොයිෙං සුඛ්ං උපනිස්සාය

මග්ගං උප්පාකදති. ොයිෙං දුක්ඛ්ං …කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය මග්ගං 

උප්පාකදති, ොයිෙං සුඛ්ං, ොයිෙං දුක්ඛ්ං…කප.… කසනාසනං මග්ගස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

57. කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – අ හා චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතො අනත්තකතොවිපස්සති, දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, 

දිබ්බායකසොතධාතුයාසද්දං සුණාති, රූපායතනංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු කනවාචයගාමිනාපචයගාමීනං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 
ආ ම්මණපුක ජාතං – කසක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං
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අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සන්ති, අස්සාකදන්තිඅභිනන්දන්ති; තං

ආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, දිබ්කබනචක්ඛුනා

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු

ආචයගාමීනංඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු අපචයගාමීනං

ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

58. ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා ආචයගාමී ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අපචයගාමී ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්ස ොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස
ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා 
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

ආකසවනපච්චක ො 

59. ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන 
පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාආචයගාමීඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංආචයගාමීනං
ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.අනුක ොමංකගොත්රභුසස්ස…අනුක ොමං

කවොදානස්සආකසවනපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආචයගාමීධම්කමොඅපචයගාමිස්සධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො

– කගොත්රභුසමග්ගස්ස…කවොදානංමග්ගස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස
ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

කනවාචයගාමිනාපචයගාමීනංඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

258 

පටුන 

ෙම්මපච්චක ො 

60. ආචයගාමී ධම්කමොආචයගාමිස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො
–ආචයගාමී කචතනා සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො–සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – ආචයගාමී
කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛණිො – ආචයගාමීකචතනාවිපාොනංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානං 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ච
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – ආචයගාමී කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

61. අපචයගාමී ධම්කමොඅපචයගාමිස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො
–අපචයගාමීකචතනා සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – අපචයගාමී
කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛණිො – අපචයගාමී කචතනා විපාොනං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ච 
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – අපචයගාමී කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – කනවාචයගාමිනාපචයගාමී කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවාචයගාමිනාපචයගාමී කචතනා

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 
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62. කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස
ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො කනවාචයගාමිනාපචයගාමී 

එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…

ඛ්න්ධාවත්ථුස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ආො පච්ච ාදි 

63. ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන
පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…
මග්ගපච්චකයනපච්චකයො…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

64. ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – ආචයගාමී 
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – ආචයගාමී ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අපචයගාමී
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – අපචයගාමී ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. 

සෙජාතා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවාචයගාමිනාපචයගාමී

ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… 

ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු කනවාචයගාමිනාපචයගාමීනං

ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමීඛ්න්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස…කප.….(1) 
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කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු ආචයගාමීනං ඛ්න්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අපචයගාමීනං ඛ්න්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්ච ාදි 

65. ආචයගාමී ධම්කමොආචයගාමිස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–

ආචයගාමීඑකෙොඛ්න්කධො තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – ආචයගාමී

ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

ආචයගාමීඛ්න්ධා පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ච
ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–ආචයගාමීඑකෙොඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…

ද්කවඛ්න්ධා…කප.….(3) 

අපචයගාමීධම්කමො…තීණි(ආචයගාමිනකයනොතබ්බං). 

66. කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනවාචයගාමිනාපචයගාමී එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා
වත්ථුස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. පුක ජාතං – අ හා

චක්ඛුං…කප.…වත්ථුං අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සති, දිබ්කබන

චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු කනවාචයගාමිනාපචයගාමීනං ඛ්න්ධානං
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අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ඛ්න්ධා 

පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ෙබළීොක ො 

ආොක ො ඉමස්සොයස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානං…කප.….

(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – කසක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සන්ති, අස්සාකදන්තිඅභිනන්දන්ති; තං

ආ බ්භ  ාකගො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, කසොතං…කප.… වත්ථුං 

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සන්ති, අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති; තං ආ බ්භ

 ාකගො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, 

දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, වත්ථු ආචයගාමීනං ඛ්න්ධානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අපචයගාමීනං ඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

67. ආචයගාමී ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා ආචයගාමිස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො –
ආචයගාමී එකෙොඛ්න්කධොචවත්ථුචතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කව ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

ආචයගාමී ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – ආචයගාමී ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
ආචයගාමීඛ්න්ධාච ෙබළීොක ොආහාක ොචඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ආචයගාමී ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච 

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අපචයගාමීචකනවාචයගාමිනාපචයගාමීචධම්මාඅපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (ද්කව ොතබ්බා දස්සිතනකයන), නත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො, විගතපච්චකයනපච්චකයො, අවිගතපච්චකයනපච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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68. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකණ සත්ත, අධිපතියා දස, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන තීණි, 

ෙම්කමසත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක සත්ත, ඉන්ද්රිකයසත්ත, ඣාකනසත්ත, 

මග්කග සත්ත, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත ස, 

නත්ථියාඡ, විගකතඡ, අවිගකතකත ස. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

69. ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

ආචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

ආචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ච

ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

70. අපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ච 

ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 
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71. කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො ආචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ධම්කමො අපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

72. ආචයගාමී ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා ආචයගාමිස්ස

ධම්මස්සසහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

ආචයගාමී ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, 

ඉන්ද්රියං.(2) 

අපචයගාමීචකනවාචයගාමිනාපචයගාමීචධම්මාඅපචයගාමිස්සධම්මස්ස 

සහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

අපචයගාමී ච කනවාචයගාමිනාපචයගාමී ච ධම්මා 

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, 

ඉන්ද්රියං. (2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

73. නකහතුයා පන්න ස, නආ ම්මකණ නඅධිපතියා නඅනන්තක 

නසමනන්තක  පන්න ස, නසහජාකත එොදස, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොදස, 

නනිස්සකය එොදස, නඋපනිස්සකය චුද්දස, නපුක ජාකත කත ස, 

නපච්ඡාජාකත පන්න ස, නආකසවකන නෙම්කම නවිපාකෙ නආහාක 

නඉන්ද්රිකය නඣාකන නමග්කග පන්න ස, නසම්පයුත්කත එොදස, 

නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා පන්න ස, කනොවිගකත

පන්න ස, කනොඅවිගකතනව(එවංගකණතබ්බං). 
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පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

74. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා නඅනන්තක 

නසමනන්තක  සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය සත්ත, 
නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන නෙම්කම නවිපාකෙ නආහාක 

නඉන්ද්රිකය නඣාකන නමග්කග සත්ත, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවිගකතසත්ත(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

75. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ සත්ත, අධිපතියා දස, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන තීණි, 

ෙම්කමසත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක සත්ත, ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගසත්ත, 

සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා කත ස, නත්ථියාඡ, විගකතඡ, 

අවිගකතකත ස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

ආචයගාමිත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

11. කසක්ඛත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….

(1) 
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කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො [කනවකසඛ්ානාකසකඛ්ො

(සී.), කනවකසක්ඛ්ානාකසක්කඛ්ො(සයා.ෙ.)] ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–

කසක්කඛ්ඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

2. අකසක්ඛ්ං ධම්මංපටිච්චඅකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–

අකසක්ඛ්ංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

අකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–අකසක්කඛ්ඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (2) 

අකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච අකසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච 
ධම්මා…කප.… අකසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

3. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ …කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛ්න්ධා, එෙංමහාභූතංපටිච්ච තකයොමහාභූතා…කප.…ද්කවමහාභූකත

පටිච්චද්කවමහාභූතා, මහාභූකත පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං.(1) 

කසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–කසක්කඛ්ඛ්න්කධ

ච මහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අකසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අකසක්කඛ්

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

4. කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා (පටිසන්ධි නත්ථි)… අනන්ත පච්චයා…
සමනන්ත පච්චයා… සහජාතපච්චයා (සබ්කබ මහාභූතා ොතබ්බා)…
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අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා…
පුක ජාතපච්චයා… ආකසවනපච්චයා – කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආකසවනපච්චයා – කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ …කප.…ෙම්මපච්චයා, විපාෙපච්චයා–
විපාෙං කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.…(තීණි, පරිපුණ්ණං). 

අකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච අකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – 

අකසක්ඛ්ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…තීණි. 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – විපාෙං කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛ්න්ධා, එෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

කසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – විපාකෙ

කසක්කඛ්ඛ්න්කධච මහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අකසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – අකසක්කඛ්

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

ආො පච්ච ාදි 

5. කසක්ඛ්ං ධම්මංපටිච්චකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආහා පච්චයා… 
ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චය… සම්පයුත්තපච්චයා… 

විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා… 

අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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6. කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

ආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගනව, සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතනව, 

අත්ථියානව, නත්ථියා තීණි, විගකතතීණි, අවිගකතනව(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

7. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–අකහතුෙංකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංඑෙං
ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, 

වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා, එෙංමහාභූතං…කප.…බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං…කප.…
විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

8. කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා–කසක්කඛ්ඛ්න්කධ පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

අකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා–අකසක්කඛ්ඛ්න්කධ පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ් ඛ්න්කධ පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච

වත්ථු…කප.…එෙංමහාභූතං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

කසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා –කසක්කඛ්

ඛ්න්කධචමහාභූකත චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 
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අකසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා–අකසක්කඛ්

ඛ්න්කධච මහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

9. කසක්ඛ්ංධම්මං පටිච්චකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–

කසක්කඛ්ඛ්න්කධපටිච්ච කසක්කඛ්ොඅධිපති.(1) 

අකසක්ඛ්ංධම්මංපටිච්චඅකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–

අකසක්කඛ්ඛ්න්කධපටිච්චඅකසක්කඛ්ොඅධිපති.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා… (පරිපුණ්ණං, පටිසන්ධිපි මහාභූතාපි සබ්කබ) 
නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නඋපනිස්සයපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා… සත්ත (කුස ත්තිෙසදිසා)…
නපච්ඡාජාතපච්චයා…කප.… නආකසවනපච්චයා. විපාෙං කසක්ඛ්ං එෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

10. කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආකසවනපච්චයා–කසක්කඛ්ඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිනආකසවනපච්චයා–විපාෙංකසක්ඛ්ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො

ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

අකසක්ඛ්ං ධම්මංපටිච්චඅකසක්කඛ්ොධම්කමො… තීණි. 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආකසවනපච්චයා…කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං (එෙං, පරිපුණ්ණං, 

කසක්ඛ්ඤ්ච, කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච, ඝටනාපරිපුණ්ණා, ද්කවපි ොතබ්බා.
නව)නෙම්මපච්චයා–කසක්කඛ්ඛ්න්කධපටිච්චකසක්ඛ්ාකචතනා. 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ් ඛ්න්කධ පටිච්ච

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා කචතනා; බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං…එෙංමහාභූතං…කප.…. 

නවිපාෙපච්චක ො 
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11. කසක්ඛ්ං ධම්මංපටිච්චකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා

–කසක්ඛ්ංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නවිපාෙපච්චයා–කසක්කඛ්ඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නවිපාෙපච්චයා – කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.….(3) 

12. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා(පරිපුණ්ණං, පටිසන්ධිනත්ථි). 

කසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා – කසක්කඛ්

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නආො පච්ච ාදි 

13. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නආහා පච්චයා…නඉන්ද්රියපච්චයා…නඣානපච්චයා…

නමග්ගපච්චයා. 

නසම්පයුත්තපච්චක ො 

14. කසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නසම්පයුත්තපච්චයා…කප.… (නආ ම්මණපච්චයසදිසං). 

නවිප්පයුත්තපච්ච ාදි 

කසක්ඛ්ං ධම්මංපටිච්චකසක්කඛ්ොධම්කමො උප්පජ්ජතිනවිප්පයුත්තපච්චයා.

අරූකපකසක්ඛ්ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

අකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච අකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අකසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…. (1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංඑෙංඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
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උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… කනොනත්ථිපච්චයා…
කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

15. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤනඋපනිස්සකයපඤ්ච, නපුක ජාකතසත්ත, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 

නසම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත

පඤ්ච (එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

16. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක 

නසමනන්තක නඅඤ්ඤමඤ්කඤනඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකතසත්ත, 

නපච්ඡාජාකත නආකසවකන නව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, 

නසම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත 
පඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

17. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක සමනන්තක සහජාකත 
අඤ්ඤමඤ්කඤනිස්සකයඋපනිස්සකයපුක ජාකතආකසවකනෙම්කමවිපාකෙ
ආහාක ඉන්ද්රිකය ඣාකනමග්කගසම්පයුත්කතවිප්පයුත්කතඅත්ථියානත්ථියා
විගකතඅවිගකතඑෙං(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 
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2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

18. කසක්ඛ්ං ධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…

තීණි (පටිච්චවා සදිසං). 

අකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා අකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි(පටිච්චවා සදිසං). 

19. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (පරිපුණ්ණං), මහාභූකත පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං, වත්ථුං පච්චයා

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(2) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා අකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(3) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ච
කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා– වත්ථුංපච්චයා

කසක්ඛ්ාඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(4) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා අකසක්කඛ්ො ච 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–වත්ථුං පච්චයා 

අකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(5) 

20. කසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා– කසක්ඛ්ංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 
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කසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–කසක්කඛ්ඛ්න්කධ

චමහාභූකතච පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

කසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ච 
කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–කසක්ඛ්ංඑෙං
ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා. කසක්කඛ්

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

අකසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පච්චයා… තීණි
(කසක්ඛ්සදිසා). 

ආ ම්මණපච්චක ො 

21. කසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා…එෙං. 

අකසක්ඛ්ංධම්මංපච්චයාඅකසක්කඛ්ොධම්කමො…එෙං. 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංධම්මංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා…එෙං, වත්ථුංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා

ඛ්න්ධා, චක්ඛ්ායතනංපච්චයාචක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…ොයායතනංපච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(2) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා අකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(3) 

කසක්ඛ්ඤ්චකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්චධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

තකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අකසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකසක්කඛ්ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – අකසක්ඛ්ං එෙංඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පච්චයා තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්ච ාදි 
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22. කසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා…අනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා…සහජාතපච්චයා…

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චය… නිස්සයපච්චයා … උපනිස්සයපච්චයා…
පුක ජාතපච්චයා…ආකසවනපච්චයා – කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංධම්මංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආකසවනපච්චයා – කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං

පච්චයා…කප.…වත්ථුං පච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආකසවනපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(2) 

කසක්ඛ්ඤ්චකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්චධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමො 

උප්පජ්ජති ආකසවනපච්චයා – කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ෙම්මපච්ච ාදි 

23. කසක්ඛ්ං ධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිෙම්මපච්චයා…
විපාෙපච්චයා – විපාෙං කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං…කප.… ආහා පච්චයා…
ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… සම්පයුත්තපච්චයා…
විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා…
අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

24. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියාසත්ත ස, අනන්තක 

සත්ත, සමනන්තක  සත්ත, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, 

නිස්සකය සත්ත ස, උපනිස්සකය සත්ත, පුක ජාකත සත්ත, ආකසවකන

චත්තාරි, ෙම්කම සත්ත ස, විපාකෙ සත්ත ස, ආහාක  සත්ත ස, ඉන්ද්රිකය

ඣාකන මග්කගසත්ත ස, සම්පයුත්කත සත්ත, විප්පයුත්කතසත්ත ස, අත්ථියා

සත්ත ස, නත්ථියා සත්ත, විගකත සත්ත, අවිගකත සත්ත ස (එවං
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

25. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–අකහතුෙංකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංඑෙං
ඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා

ඛ්න්ධා, එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං

පච්චයා අකහතුො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා, විචිකිච්ඡාසහගකත
උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසහගකතො

උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

26. කසක්ඛ්ං ධම්මංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා…කප.…. (1) 

කසක්ඛ්ංධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා –

කසක්කඛ්ඛ්න්කධපච්චයාකසක්කඛ්ොඅධිපති.(1) 

අකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයාඅකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා

–අකසක්කඛ්ඛ්න්කධපච්චයා අකසක්කඛ්ොඅධිපති.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංධම්මංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමො 
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා (පරිපුණ්ණං) අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…

චක්ඛ්ායතනං…කප.… වත්ථුංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාකසක්කඛ්ොඅධිපති.(2) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා අකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅකසක්කඛ්ොඅධිපති.(3) 

කසක්ඛ්ඤ්චකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්චධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–කසක්කඛ්ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාකසක්කඛ්ො

අධිපති. (1) 
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අකසක්ඛ්ඤ්ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකසක්කඛ්ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–අකසක්කඛ්ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා 

අකසක්කඛ්ොඅධිපති.(1) 

නඅනන්ත පච්ච ාදි 

27. කසක්ඛ්ං ධම්මංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නඋපනිස්සයපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා… නපච්ඡාජාතපච්චයා (සත්ත)…
නආකසවනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා – කසක්කඛ් ඛ්න්කධ පච්චයා කසක්ඛ්ා
කචතනා. 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංධම්මංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමො 
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ් ඛ්න්කධ පච්චයා
කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා කචතනා. බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…කප.… වත්ථුංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාකචතනා.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාකසක්ඛ්ාකචතනා.(2) 

කසක්ඛ්ඤ්චකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්චධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා –කසක්කඛ්ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාකසක්ඛ්ා

කචතනා. (1) 

නවිපාෙපච්චක ො 

28. කසක්ඛ්ං ධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා 

(කසක්ඛ්මූ කෙතීණි). 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංධම්මංපච්චයාකනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා(කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්මූ කෙතීණි). 

කසක්ඛ්ඤ්චකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ඤ්චධම්මංපච්චයාකසක්කඛ්ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා(කසක්ඛ්ඝටකනසුතීණි). 

නආො පච්ච ාදි 

29. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං පච්චයා කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නආහා පච්චයා…නඉන්ද්රියපච්චයා…නඣානපච්චයා…
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නමග්ගපච්චයා… නසම්පයුත්තපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා…
කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවිගතපච්චයා…කප.…. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

30. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, 

නආකසවකනසත්ත ස, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආහාක එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච (එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

31. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත, නඅනන්තක 

නසමනන්තක නඅඤ්ඤමඤ්කඤනඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකතසත්ත, 

නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, නආකසවකන සත්ත ස, නෙම්කම චත්තාරි, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

32. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක සමනන්තක සහජාකත
අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං…කප.… අවිගකතඑෙං(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 
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5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

33. කසක්ඛ්ං ධම්මංසංසට්කඨොකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා 

– කසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අකසක්ඛ්ංධම්මංසංසට්කඨොඅකසක්කඛ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–
අකසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.…. (1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං සංසට්කඨො කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං එෙං ඛ්න්ධං
සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

34. කසක්ඛ්ං ධම්මං සංසට්කඨො කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා…
ආකසවනපච්චයා(ද්කව ොතබ්බා)…කප.…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

35. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 
සමනන්තක  සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත

තීණි, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම තීණි…කප.… අවිගකත තීණි (එවං 
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 
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36. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං සංසට්කඨො කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–අකහතුෙංකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ංඑෙං
ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත 

ඛ්න්කධසංසට්කඨොවිචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 

37. කසක්ඛ්ං ධම්මං සංසට්කඨො කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – කසක්කඛ්ඛ්න්කධසංසට්කඨොකසක්කඛ්ොඅධිපති.(1) 

අකසක්ඛ්ං ධම්මං සංසට්කඨො අකසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–අකසක්කඛ්ඛ්න්කධසංසට්කඨොඅකසක්කඛ්ොඅධිපති.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං ධම්මං සංසට්කඨො කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(පරිපුණ්ණං, එෙං). 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

38. කසක්ඛ්ං ධම්මං සංසට්කඨො කසක්කඛ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා… නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආකසවනපච්චයා…

නෙම්මපච්චයා (ද්කව ොතබ්බා)… නවිපාෙපච්චයා (ද්කව ොතබ්බා)…
නඣානපච්චයා…නමග්ගපච්චයා…නවිප්පයුත්තපච්චයා…කප.…. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

39. නකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකනතීණි, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

40. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

නආකසවකනතීණි, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නවිප්පයුත්කතතීණි(එවං
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

41. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක සමනන්තක සහජාකත
අඤ්ඤමඤ්කඤනිස්සකය උපනිස්සකයපුක ජාකතආකසවකනෙම්කමවිපාකෙ
ආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කග සම්පයුත්කතවිප්පයුත්කතඅත්ථියා නත්ථියා
විගකතඅවිගකත එෙං(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සංසට්ඨවාක ො. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

42. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො –

කසක්ඛ්ාකහතූ සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන 

පච්චකයො – කසක්ඛ්ා කහතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – කසක්ඛ්ා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අකසක්කඛ්ොධම්කමොඅකසක්ඛ්ස්සධම්මස්ස(තීණි). 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයන පච්චකයො – කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා කහතූ සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 
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43. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

පච්චකවක්ඛ්න්ති, කසක්ඛ්ං ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, කචකතොපරියඤාකණන

කසක්ඛ්චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති, කසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අ හා අකසක්ඛ්ං ඵ ං පච්චකවක්ඛ්ති, 

කචකතොපරියඤාකණන අකසක්ඛ්චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, අකසක්ඛ්ා

ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

44. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…

ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානං පච්චකවක්ඛ්ති, අරියානිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති.

නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. අරියා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති වික්ඛ්ම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබසමුදාචිණ්කණකික කසජානන්ති, චක්ඛුංඅනිච්චකතො 

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සන්ති, අස්සාකදන්ති අභිනන්දන්ති, තං ආ බ්භ

 ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, කසොතං…කප.… වත්ථුං
කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ් ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සන්ති, අස්සාකදන්ති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, දිබ්කබනචක්ඛුනා

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, කචකතොපරියඤාකණන 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්චිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තංජානාති, ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. රූපායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං මග්ගස්ස, කසක්ඛ්ස්ස ඵ ස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (2) 
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කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං අකසක්ඛ්ස්ස ඵ ස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අධිපතිපච්චක ො 

45. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – කසක්ඛ්ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා

වුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති, කසක්ඛ්ංඵ ංගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති. සෙජාතාධිපති – කසක්ඛ්ාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – කසක්ඛ්ාධිපති සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

46. අකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අකසක්ඛ්ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකසක්කඛ්ොධම්කමොකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අ හා

අකසක්ඛ්ං ඵ ං ගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. සෙජාතාධිපති – අකසක්ඛ්ාධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකසක්කඛ්ොධම්කමොඅකසක්ඛ්ස්සචකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්සච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අකසක්ඛ්ාධිපතිසම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

47. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ංසමාදියිත්වාඋකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

ගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානිගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 

ඣානාවුට්ඨහිත්වා ඣානංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති, අරියානිබ්බානංගරං
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ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානංකගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. චක්ඛුංගරංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංගරංෙත්වා ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.කසොතං…කප.…වත්ථුංකනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමො කසක්ඛ්ස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානං මග්ගස්ස, කසක්ඛ්ස්ස ඵ ස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමොඅකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානංඅකසක්ඛ්ස්සඵ ස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

48. කසක්කඛ්ො ධම්කමොකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා කසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මග්කගො කසක්ඛ්ස්ස ඵ ස්ස… කසක්ඛ්ං ඵ ං

කසක්ඛ්ස්සඵ ස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

කසක්කඛ්ොධම්කමොඅකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– 

මග්කගොඅකසක්ඛ්ස්සඵ ස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–කසක්ඛ්ංඵ ංවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

49. අකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාඅකසක්ඛ්ා ඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංඅකසක්ඛ්ානං
ඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. අකසක්ඛ්ංඵ ංඅකසක්ඛ්ස්සඵ ස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අකසක්ඛ්ං ඵ ං වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 
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50. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා
ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං…කප.…
අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… ආවජ්ජනා

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ානංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස…
අනුක ොමං කසක්ඛ්ාය ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකුස ං කසක්ඛ්ාය ඵ සමාපත්තියා 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අනුක ොමං අකසක්ඛ්ාය ඵ සමාපත්තියා…
නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකිරියං අකසක්ඛ්ාය

ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චක ො 

51. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො…කප.…(අනන්ත සදිසං, අට්ඨ පඤ්හා). 

සෙජාතපච්ච ාදි 

52. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… (පටිච්චවාක  සහජාතසදිසං, නව පඤ්හා)

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චවාක  අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසං, තීණි. 

නිස්සයපච්චකයකුස ත්තිකෙනිස්සයපච්චයසදිසං, කත සපඤ්හා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

53. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො–පඨකමො මග්කගොදුතියස්සමග්ගස්සඋපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො.දුතිකයොමග්කගොතතියස්ස මග්ගස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.
තතිකයො මග්කගො චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

මග්කගොකසක්ඛ්ායඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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කසක්කඛ්ොධම්කමො අකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො 

– අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

මග්කගොඅකසක්ඛ්ායඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චය – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අරියා මග්ගං උපනිස්සාය

අනුප්පන්නං කුස සමාපත්තිං උප්පාකදන්ති, උප්පන්නං සමාපජ්ජන්ති, 

සඞ්ඛ්ාක  අනිච්චකතො…කප.… විපස්සන්ති, මග්කගො අරියානං
අත්ථප්පටිසම්භිදාය…කප.… පටිභානප්පටිසම්භිදාය…
ඨානාඨානකෙොසල් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. කසක්ඛ්ා

ඵ සමාපත්තියාොයිෙස්සසුඛ්ස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

54. අකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. අනන්තරූපනිස්සක ො – පුරිමා පුරිමා අකසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානං අකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං…කප.… අකසක්ඛ්ං ඵ ං අකසක්ඛ්ස්ස

ඵ ස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
අකසක්ඛ්ා ඵ සමාපත්ති ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

55. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති. සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.… ඣානං…කප.… විපස්සනං…කප.…

අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති.
කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ාගං…කප.… පත්ථනං…
ොයිෙං සුඛ්ං…කප.… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං

කදති, සී ං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, පාණං හනති…කප.… සඞ්ඝං 

භින්දති. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.…

පත්ථනා, ොයිෙං සුඛ්ං…කප.… කසනාසනං කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාය

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය,  ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, 
ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පඨමස්ස ඣානස්ස
පරිෙම්මං පඨමස්ස ඣානස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
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කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… පඨමංඣානං දුතියස්සඣානස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
පඨමස්ස මග්ගස්ස පරිෙම්මං පඨමස්ස මග්ගස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 
පච්චකයො…කප.… චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස පරිෙම්මං චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
ොයිෙංසුඛ්ං… ොයිෙංදුක්ඛ්ං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනංඅකසක්ඛ්ාය

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

56. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුංඅනිච්චකතො…කප.…විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං
උප්පජ්ජති. කසොතං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, 

දිබ්බායකසොතධාතුයාසද්දංසුණාති, රූපායතනංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස, වත්ථු කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුකසක්ඛ්ානංඛ්න්ධානං 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු අකසක්ඛ්ානංඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

57. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා කසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අකසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්ස ොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

58. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස

ධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො – පුරිමාපුරිමාකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා
ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං

කවොදානස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ෙම්මපච්චක ො 

59. කසක්කඛ්ො ධම්කමොකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො –

සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – කසක්ඛ්ා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – කසක්ඛ්ා කචතනා

විපාොනංකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛණිො – කසක්ඛ්ා කචතනා අකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතා – කසක්ඛ්ා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ච ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – කසක්ඛ්ා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

60. අකසක්කඛ්ො ධම්කමොඅකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො
– අකසක්ඛ්ා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

අකසක්කඛ්ො ධම්කමොකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්සෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – අකසක්ඛ්ා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අකසක්කඛ්ොධම්කමොඅකසක්ඛ්ස්සචකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්සච ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – අකසක්ඛ්ා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

61. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස

ධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා 
කචතනාවිපාොනංකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ානංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

62. කසක්කඛ්ො ධම්කමොකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො–
විපාකෙො කසක්කඛ්ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.…
(කසක්ඛ්මූ කෙතීණි). 
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අකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො –

අකසක්කඛ්ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.… (අකසක්ඛ්මූ කෙ
තීණි). 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා

වත්ථුස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ආො පච්ච ාදි 

63. කසක්කඛ්ො ධම්කමොකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සආහා පච්චකයනපච්චකයො…
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන
පච්චකයො…සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.…. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

64. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කසක්ඛ්ා
ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – කසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො(1). 

අකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං(කසක්ඛ්සදිසං). 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ා
ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… 

ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස, වත්ථු කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු කසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්චක ො 

65. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො –

කසක්කඛ්ොඑකෙොඛ්න්කධො තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කසක්ඛ්ා

ඛ්න්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ච ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– කසක්කඛ්ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධා…කප.….(3) 

අකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.…තීණි(කසක්ඛ්සදිසං). 

66. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා
වත්ථුස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො, එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං…කප.…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. පුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විපස්සති; අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කසොතං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… 
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කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ාඛ්න්ධාපුක ජාතස්සඉමස්ස ොයස්සඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. ෙබළීොක ොආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථුකසක්ඛ්ානංඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොධම්කමො අකසක්ඛ්ස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අකසක්ඛ්ානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

67. කසක්කඛ්ොච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොචධම්මාකසක්ඛ්ස්සධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො – කසක්කඛ්ො 
එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කව ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

කසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච ධම්මා

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – කසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කසක්ඛ්ා
ඛ්න්ධාච ෙබළීොක ො ආහාක ොචඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – කසක්ඛ්ා ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච ධම්මා අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…(ද්කවපඤ්හාොතබ්බා, කසක්ඛ්සදිසා). 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

68. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකණපඤ්ච, අධිපතියානව, අනන්තක අට්ඨ, 

සමනන්තක  අට්ඨ, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකය අට්ඨ, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන ද්කව, 

ෙම්කමඅට්ඨ, විපාකෙආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකන මග්කගසත්ත, සම්පයුත්කත
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තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත ස, නත්ථියා අට්ඨ, විගකත අට්ඨ, 
අවිගකතකත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චනීයුද්ධාක ො 

69. කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කසක්කඛ්ොධම්කමොඅකසක්ඛ්ස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

කසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ච ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

70. අකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකසක්කඛ්ොධම්කමොඅකසක්ඛ්ස්සචකනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්සච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

71. කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො කසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ධම්කමො අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

72. කසක්කඛ්ොච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ොචධම්මාකසක්ඛ්ස්සධම්මස්ස

සහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

කසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච ධම්මා

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.

(2) 

අකසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච ධම්මා අකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

අකසක්කඛ්ො ච කනවකසක්ඛ්නාකසක්කඛ්ො ච ධම්මා 

කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්ස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.

(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

73. නකහතුයා චුද්දස, නආ ම්මකණ නඅධිපතියා නඅනන්තක 

නසමනන්තක චුද්දස, නසහජාකතදස, නඅඤ්ඤමඤ්කඤදස, නනිස්සකයදස, 

නඋපනිස්සකය කත ස, නපුක ජාකත ද්වාදස, නපච්ඡාජාකත චුද්දස, 

නආකසවකන නෙම්කම චුද්දස, නවිපාකෙ ද්වාදස, නආහාක  නඉන්ද්රිකය

නඣාකන නමග්කග චුද්දස, නසම්පයුත්කත දස, නවිප්පයුත්කත අට්ඨ, 

කනොඅත්ථියා අට්ඨ, කනොනත්ථියා චුද්දස, කනොවිගකත චුද්දස, කනොඅවිගකත
අට්ඨ(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

74. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, නඅනන්තක 

සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය

නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ

චත්තාරි, නආහාක  නඉන්ද්රිකය නඣාකන නමග්කග සත්ත, නසම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවිගකත සත්ත (එවං
ගකණතබ්බං). 
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අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

75. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණපඤ්ච, අධිපතියානව, අනන්තක  අට්ඨ, 

සමනන්තක  අට්ඨ, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකය අට්ඨ, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන ද්කව, 

ෙම්කමඅට්ඨ, විපාකෙආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකන මග්කගසත්ත, සම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත ස, නත්ථියා අට්ඨ, විගකත අට්ඨ, 
අවිගකතකත ස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පඤ්හාවාක ො. 

කසක්ඛ්ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

12. පරිත්තත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
පරිත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…
ද්කවඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණපරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්චතකයො 

ඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, 

වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා, එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… ද්කව

මහාභූකතපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං…කප.….(1) 

පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චමහග්ගතාඛ්න්ධා.(2) 

පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා –පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චමහග්ගතාඛ්න්ධා, මහාභූකත

පටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

294 

පටුන 

2. මහග්ගතං ධම්මංපටිච්චමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා– 
මහග්ගතං එෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
මහග්ගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

මහග්ගකතඛ්න්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයො ඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

3. අප්පමාණං ධම්මංපටිච්චඅප්පමාකණොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අප්පමාණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

අප්පමාකණඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

අප්පමාණං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොච අප්පමාකණොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

4. පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්චධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අප්පමාකණ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං 

රූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතංඑෙං ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. (2) 

පරිත්තඤ්චමහග්ගතඤ්චධම්මංපටිච්චපරිත්කතොචමහග්ගකතොච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච 
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වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… මහග්ගකත

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

5. පරිත්තං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–
පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…වත්ථුංපටිච්ච ඛ්න්ධා.(1) 

පරිත්තංධම්මංපටිච්චමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා–

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චමහග්ගතාඛ්න්ධා.(2) 

මහග්ගතංධම්මංපටිච්චමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා
–මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අප්පමාණං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. (1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච 

පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

6. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – 

පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

මහග්ගතංධම්මංපටිච්චමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා–
මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. 
(1) 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –

මහග්ගකතඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 
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මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
අධිපතිපච්චයා – මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

අප්පමාණංධම්මංපටිච්චඅප්පමාකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා–
අප්පමාණංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. 
(1) 

අප්පමාණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –

අප්පමාකණඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

අප්පමාණංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොචඅප්පමාකණොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
අධිපතිපච්චයා – අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

7. පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්චධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා– අප්පමාකණඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(1) 

අනන්ත පච්ච ාදි 

8. පරිත්තං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅනන්ත පච්චයා…
සමනන්ත පච්චයා… සහජාතපච්චයා (සබ්කබපි මහාභූතා ොතබ්බා)…

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා … 
පුක ජාතපච්චයා (තිස්කසො පඤ්හා ොතබ්බා)… ආකසවනපච්චයා (තිස්කසො
පඤ්හා ොතබ්බා)… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා (කත ස පඤ්හා)…

ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා,… 

සම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා…
විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

9. කහතුයාකත ස, ආ ම්මකණපඤ්ච, අධිපතියානව, අනන්තක පඤ්ච, 

සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකත කත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, නිස්සකය
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කත ස, උපනිස්සකය පඤ්ච, පුක ජාකත තීණි, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම

කත ස, විපාකෙ කත ස, ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන මග්කග කත ස, 

සම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත කත ස, අත්ථියා කත ස, නත්ථියා පඤ්ච, 

විගකතපඤ්ච, අවිගකත කත ස. 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

10. පරිත්තං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–
අකහතුෙං පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච 

රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…

ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුං පටිච්චඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතං…කප.…බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං
මහාභූතං…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච 

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

11. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – පරිත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ පරිත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධ පටිච්ච
වත්ථු…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

මහග්ගතං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා
– මහග්ගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

මහග්ගකතඛ්න්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං.(1) 

අප්පමාණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා–අප්පමාකණඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – අප්පමාකණ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 
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පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච 

පටිච්චෙටත්තාරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 

12. පරිත්තං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා
– පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුං පටිච්චඛ්න්ධා; එෙං

මහාභූතං…කප.…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

පරිත්තංධම්මංපටිච්චමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චමහග්ගතාඛ්න්ධා.(2) 

පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

නඅධිපතිපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච මහග්ගතා ඛ්න්ධා, 

මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

13. මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච මහග්ගතාධිපති, විපාෙං

මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–
විපාකෙමහග්ගකතඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

මහග්ගකතඛ්න්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නඅධිපතිපච්චයා – විපාෙං මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

14. අප්පමාණං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–අප්පමාකණඛ්න්කධපටිච්චඅප්පමාණාධිපති.(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා – විපාකෙ මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච

පටිච්ච ෙටත්තාරූපං.(1) 
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පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච 

පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

පරිත්තඤ්චමහග්ගතඤ්චධම්මංපටිච්චපරිත්කතොචමහග්ගකතොච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනඅධිපතිපච්චයා –පටිසන්ධික්ඛ්කණමහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධඤ්ච 

වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… මහග්ගකත

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

නඅනන්ත පච්ච ාදි 

15. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චක ො 

16. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පරිත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණපරිත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො
ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… (සබ්කබ මහාභූතා

විත්ථාක තබ්බා, අරූකප පරිත්තමූ කෙතිස්කසොපඤ්හා). 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (1) 

මහග්ගතංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා
– මහග්ගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ 

මහග්ගකතඛ්න්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නපුක ජාතපච්චයා –පටිසන්ධික්ඛ්කණමහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො 

ඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

17. අප්පමාණං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නපුක ජාතපච්චයා– අරූකපඅප්පමාණංඑෙංඛ්න්ධං…කප.….(1) 
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අප්පමාණංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා

–අප්පමාකණඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අප්පමාකණ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණමහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච 

පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.….(2) 

පරිත්තඤ්චමහග්ගතඤ්චධම්මංපටිච්චපරිත්කතොචමහග්ගකතොච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… 

මහග්ගකතඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

18. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආකසවනපච්චයා – පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; එෙං

මහාභූතං…කප.…අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

පරිත්තංධම්මංපටිච්චමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා

–පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චමහග්ගතාඛ්න්ධා.(2) 

පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

නආකසවනපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච මහග්ගතා ඛ්න්ධා, 

මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

19. මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – විපාෙං මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතං එෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) මහග්ගතං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතො
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ධම්කමො උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නආකසවනපච්චයා – විපාෙං මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ

මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධං…කප.….(3) 

20. අප්පමාණං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – විපාෙං අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අප්පමාණංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා

–අප්පමාකණඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

අප්පමාණංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොචඅප්පමාකණොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නආකසවනපච්චයා – විපාෙං අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.….(3) 

21. පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්චධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – අප්පමාකණ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච

පටිච්චෙටත්තාරූපං.(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා –පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතංඑෙං ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච

පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

පරිත්තඤ්චමහග්ගතඤ්චධම්මංපටිච්චපරිත්කතොචමහග්ගකතොච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති නආකසවනපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… 

මහග්ගකතඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

නෙම්මපච්චක ො 
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22. පරිත්තං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා– 
පරිත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච පරිත්තා කචතනා. බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං… එෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

මහග්ගතංධම්මංපටිච්චමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා–

මහග්ගකතඛ්න්කධපටිච්චමහග්ගතාකචතනා.(1) 

අප්පමාණංධම්මංපටිච්චඅප්පමාකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා

–කුසක අප්පමාකණඛ්න්කධපටිච්චඅප්පමාණාකචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්චක ො 

23. පරිත්තං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා–
පරිත්තංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.…

මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං උපාදාරූපං; බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මහාභූතං…කප.….(1) 

මහග්ගතංධම්මංපටිච්චමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා–
මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. 
(1) 

මහග්ගතං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා –

මහග්ගකතඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (2) 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නවිපාෙපච්චයා – මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

අප්පමාණංධම්මංපටිච්චඅප්පමාකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා

–කුස ංඅප්පමාණංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

අප්පමාණංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා–

කුසක අප්පමාකණඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

අප්පමාණංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොචඅප්පමාකණොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නවිපාෙපච්චයා – කුස ං අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 
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පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා – කුසක  අප්පමාකණ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා–මහග්ගකතඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං 

රූපං.(1) 

නආො පච්ච ාදි 

24. පරිත්තං ධම්මංපටිච්චපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආහා පච්චයා–
බාහි ං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං (විත්ථාක තබ්බං)…
නඉන්ද්රියපච්චයා – බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…මහාභූකතපටිච්චරූපජීවිතින්ද්රියං, නඣානපච්චයා
– පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං ඛ්න්ධං…කප.… බාහි ං…කප.…

අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං …කප.… (සබ්කබ මහාභූතා ොතබ්බා), 

නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ එෙං…කප.… (සබ්කබ මහාභූතා ොතබ්බා)
නසම්පයුත්තපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… බාහි ං… 
ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. 

මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපමහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධං…කප.….(1) 

අප්පමාණං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං…කප.…
කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

25. නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියා දස, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නඋපනිස්සකය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත ද්වාදස, නපච්ඡාජාකත කත ස, නආකසවකනකත ස, නෙම්කම 

තීණි, නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයනඣාකනනමග්කගඑෙං, 

නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත
පඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 
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පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

26. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා දස, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤනඋපනිස්සකයපඤ්ච, නපුක ජාකත 

ද්වාදස, නපච්ඡාජාකත කත ස, නආකසවකන කත ස, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

27. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං…කප.… විගකත

එෙං, අවිගකතඑෙං(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

28. පරිත්තං ධම්මංපච්චයාපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
පරිත්තංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයාතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, 

වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.… උපාදාරූපං, වත්ථුං

පච්චයාපරිත්තාඛ්න්ධා.(1) 

පරිත්තං ධම්මං පච්චයා මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
වත්ථුංපච්චයාමහග්ගතාඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථුංපච්චයාමහග්ගතා

ඛ්න්ධා.(2) 
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පරිත්තං ධම්මං පච්චයා අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

වත්ථුංපච්චයාඅප්පමාණාඛ්න්ධා.(3) 

පරිත්තං ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ච අප්පමාකණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා අප්පමාණා ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(4) 

පරිත්තං ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා මහග්ගතා ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපච්චයාමහග්ගතාඛ්න්ධා.(5) 

29. මහග්ගතං ධම්මංපච්චයාමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ

මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධං…කප.….(1) 

මහග්ගතං ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
මහග්ගකතඛ්න්කධපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(2) 

මහග්ගතංධම්මංපච්චයාපරිත්කතොචමහග්ගකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ

මහග්ගතංඑෙං ඛ්න්ධං…කප.….(3) 

අප්පමාණංධම්මංපච්චයාඅප්පමාකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–
අප්පමාකණ…තීණි. 

30. පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්ච ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අප්පමාකණ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්චධම්මංපච්චයා අප්පමාකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.….(2) 

පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්ච ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ච අප්පමාකණො ච 
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…අප්පමාකණඛ්න්කධච

මහාභූකත චපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 
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පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(පටිසන්ධික්ඛ්කණතීණිපිොතබ්බා). 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

31. පරිත්තං ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–පරිත්තංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා, 
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා පරිත්තා ඛ්න්ධා (අවකසසා ඡ පඤ්හා 

කහතුපච්චයසදිසාසත්තොතබ්බා), අධිපතිපච්චයා(පටිසන්ධිනත්ථි, සත්ත ස

පඤ්හා පරිපුණ්ණා), අනන්ත පච්චයා…කප.…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

32. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියාසත්ත ස, අනන්තක 

සත්ත, සමනන්තක  සත්ත, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, 

නිස්සකයසත්ත ස, උපනිස්සකයසත්ත, පුක ජාකත සත්ත, ආකසවකනසත්ත, 

ෙම්කම සත්ත ස, විපාකෙ සත්ත ස, ආහාක  සත්ත ස, ඉන්ද්රිකය ඣාකන

මග්කග සත්ත ස, සම්පයුත්කත සත්ත, විප්පයුත්කත සත්ත ස, අත්ථියා 

සත්ත ස, නත්ථියා සත්ත, විගකත සත්ත, අවිගකත සත්ත ස (එවං
ගකණතබ්බං) 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

33. පරිත්තං ධම්මංපච්චයාපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–
අකහතුෙං පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… 

ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං…කප.… 
අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා අකහතුො පරිත්තා

ඛ්න්ධා, විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො. (1) 
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නආ ම්මණපච්චක ො 

34. පරිත්තං ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා(පටිච්චවා සදිසං. පඤ්ච). 

නඅධිපතිපච්චක ො 

35. පරිත්තං ධම්මංපච්චයාපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා
– පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…

53අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… චක්ඛ්ායතනං…කප.… ොයායතනං…කප.…

වත්ථුංපච්චයාපරිත්තාඛ්න්ධා.(1) 

පරිත්තංධම්මංපච්චයාමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–

වත්ථුං පච්චයා මහග්ගතාධිපති, වත්ථුං පච්චයා විපාො මහග්ගතා ඛ්න්ධා.

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපච්චයාමහග්ගතාඛ්න්ධා.(2) 

පරිත්තං ධම්මංපච්චයාඅප්පමාකණොධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–

වත්ථුංපච්චයාඅප්පමාණාධිපති.(3) 

පරිත්තං ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

නඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාවිපාොමහග්ගතා ඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(4) 

36. මහග්ගතං ධම්මං පච්චයා මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ පච්චයා මහග්ගතාධිපති, විපාෙං
මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතංධම්මංපච්චයාපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–
විපාකෙ මහග්ගකත ඛ්න්කධ පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

මහග්ගතංධම්මංපච්චයාපරිත්කතොචමහග්ගකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නඅධිපතිපච්චයා – විපාෙං මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 
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අප්පමාණං ධම්මං පච්චයා අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–අප්පමාකණඛ්න්කධපච්චයාඅප්පමාණාධිපති.(1) 

37. පරිත්තඤ්ච අප්පමාණඤ්ච ධම්මං පච්චයා අප්පමාකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – අප්පමාකණ ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

අප්පමාණාධිපති.(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා – විපාකෙ මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පච්චයා මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා මහග්ගතාධිපති, 
විපාෙංමහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.… 

ද්කවඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

පරිත්තඤ්චමහග්ගතඤ්චධම්මංපච්චයාපරිත්කතොචමහග්ගකතොච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනඅධිපතිපච්චයා–විපාෙංමහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච 
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… විපාකෙ මහග්ගකත
ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
විපාෙංමහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… විපාකෙ මහග්ගකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා

ෙටත්තාරූපං.(3) 

නඅනන්ත පච්ච ාදි 

38. පරිත්තං ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නඋපනිස්සයපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා… (පටිච්චවා සදිසා ද්වාදස 

පඤ්හා)නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා…(පරිපුණ්ණං, විපාකෙොති
නිද්දිසිතබ්බං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං විපාකෙොති න ොතබ්බං)

නෙම්මපච්චයා… නවිපාෙපච්චයා… (පටිසන්ධිවිපාකෙොපි නත්ථි)
නආහා පච්චයා… නඉන්ද්රියපච්චයා… නඣානපච්චයා… නමග්ගපච්චයා…
නසම්පයුත්තපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා… කනොනත්ථිපච්චයා… 
කනොවිගතපච්චයා. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

309 

පටුන 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

39. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා ද්වාදස, 

නඅනන්තක පඤ්ච, නසමනන්තක නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නඋපනිස්සකයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත ද්වාදස, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, නආකසවකන සත්ත ස, 

නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ සත්ත ස, නආහාක  නඉන්ද්රිකය නඣාකන

නමග්කග එෙං, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා 

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

40. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියාද්වාදස, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නඋපනිස්සකයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත ද්වාදස, නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, නආකසවකන සත්ත ස, 

නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ සත්ත ස, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

41. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  සමනන්තක 
සහජාකත…කප.…විගකතඅවිගකතඑෙං(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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42. පරිත්තං ධම්මංසංසට්කඨොපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– පරිත්තංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතංධම්මංසංසට්කඨොමහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
– මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අප්පමාණං ධම්මං සංසට්කඨො අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–අප්පමාණංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව 

ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

43. පරිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා (පටිසන්ධි නත්ථි)… අනන්ත පච්චයා…
සමනන්ත පච්චයා… සහජාතපච්චයා… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නිස්සයපච්චයා…උපනිස්සයපච්චයා…පුක ජාතපච්චයා (පටිසන්ධි නත්ථි)…
ආකසවනපච්චයා(විපාකෙොපි පටිසන්ධිපි නත්ථි)… ෙම්මපච්චයා…
විපාෙපච්චයා… ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා…
මග්ගපච්චයා… සම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා…
නත්ථිපච්චයා…විගතපච්චයා… අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

44. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි…කප.… අවිගකත
තීණි(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

45. පරිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… 
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විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ සංසට්කඨො විචිකිච්ඡාසහගකතො

උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො.(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 

46. පරිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – පරිත්තංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතං ධම්මං සංසට්කඨො මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – මහග්ගකත ඛ්න්කධ සංසට්ඨා මහග්ගතා අධිපති, විපාෙං 

මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අප්පමාණං ධම්මං සංසට්කඨො අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–අප්පමාකණඛ්න්කධසංසට්ඨාඅප්පමාණාඅධිපති.(1) 

නපුක ජාතපච්චක ො 

47. පරිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතං ධම්මං සංසට්කඨො මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අප්පමාණං ධම්මං සංසට්කඨො අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

නපච්ඡාජාත-නආකසවනපච්ච ා 

48. පරිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආකසවනපච්චයා – පරිත්තං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතං ධම්මං සංසට්කඨො මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආකසවනපච්චයා – විපාෙං මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (1) 
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අප්පමාණං ධම්මං සංසට්කඨො අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආකසවනපච්චයා – විපාෙං අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

නෙම්මපච්චක ො 

49. පරිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා–පරිත්කතඛ්න්කධ සංසට්ඨාපරිත්තාකචතනා.(1) 

මහග්ගතං ධම්මං සංසට්කඨො මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා–මහග්ගකතඛ්න්කධසංසට්ඨාමහග්ගතාකචතනා.(1) 

අප්පමාණං ධම්මං සංසට්කඨො අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා–කුසක අප්පමාකණඛ්න්කධසංසට්ඨාඅප්පමාණාකචතනා. 
(1) 

නවිපාෙපච්චක ො 

50. පරිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිපාෙපච්චයා– පරිත්තංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

මහග්ගතං ධම්මං සංසට්කඨො මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නවිපාෙපච්චයා–මහග්ගතංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

අප්පමාණං ධම්මං සංසට්කඨො අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිපාෙපච්චයා – කුස ං අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

නඣානපච්ච ාදි 

51. පරිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා… නමග්ගපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප පරිත්තං

එෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…. (1) 

මහග්ගතං ධම්මං සංසට්කඨො මහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප මහග්ගතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…. (1) 
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අප්පමාණං ධම්මං සංසට්කඨො අප්පමාකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අප්පමාණං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

52. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි (එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

53. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත
නආකසවකනනෙම්කමනවිපාකෙනවිප්පයුත්කත තීණි(එවංගණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

54. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක එෙං…කප.…අවිගකත
එෙ(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සංසට්ඨවාක ො. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ො සංසට්ඨවා සදිකසො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

55. පරිත්කතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
පරිත්තා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 
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මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො… 
තීණි(පවත්තිපටිසන්ධිොතබ්බා). 

අප්පමාකණො ධම්කමොඅප්පමාණස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…
තීණි. 

ආ ම්මණපච්චක ො 

56. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

– දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛ්ති, 

පුබ්කබසුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛ්ති, අරියාකගොත්රභුසංපච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොදානං

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. චක්ඛුං…කප.…
වත්ථුං… පරිත්කත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සන්ති අස්සාකදන්ති

අභිනන්දන්ති, තංආ බ්භ ාකගො උප්පජ්ජති …කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

පරිත්කතො ධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–

දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, 

කචකතොපරියඤාකණනපරිත්තචිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තංජානාති.පරිත්තා ඛ්න්ධා

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස 
යථාෙම්මූපගඤාණස්ස අනාගතංසඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

57. මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – කචකතොපරියඤාකණන මහග්ගතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. මහග්ගතා

ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස යථාෙම්මූපගඤාණස්ස අනාගතංසඤාණස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

මහග්ගකතොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො – 
පඨමං ඣානං පච්චකවක්ඛ්ති…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං චක්ඛුංපච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බංකසොතධාතුංපච්චකවක්ඛ්ති, 

ඉද්ධිවිධඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති, කචකතොපරියඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති, යථාෙම්මූපගඤාණං
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පච්චකවක්ඛ්ති, අනාගතංසඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති. මහග්ගකත ඛ්න්කධ

අනිච්චකතො…කප.… විප්පස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො

උප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

58. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො–නිබ්බානංමග්ගස්ස, ඵ ස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාකණොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො – 

අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාකණො ධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

– අරියා කචකතොපරියඤාකණන අප්පමාණචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති, 

අප්පමාණා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනාගතංසඤාණස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

59. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං

සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ 
සුචිණ්ණානි ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. කසක්ඛ්ා කගොත්රභුසං ගරං ෙත්වා 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොදානං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. චක්ඛුං…කප.…

වත්ථුං… පරිත්කත ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං

ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – පරිත්තාධිපති
සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – මහග්ගතාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – පඨමං ඣානං ගරං
ෙත්වා…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං…කප.… දිබ්බං
චක්ඛුං…කප.… අනාගතංසඤාණං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. මහග්ගකත

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා  ාකගො
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උප්පජ්ජති… දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – මහග්ගතාධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච මහග්ගතස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මහග්ගතාධිපති සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

60. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානං 

මග්ගස්ස… ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 

අප්පමාණාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා

මග්ගං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

නිබ්බානං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අප්පමාණාධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච අප්පමාණස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අප්පමාණාධිපති 

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

61. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා පරිත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං පරිත්තානං ඛ්න්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං
කවොදානස්ස…ආවජ්ජනාපරිත්තානංඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

පරිත්කතොධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – 
පරිත්තං චුතිචිත්තං මහග්ගතස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. පරිත්තා ඛ්න්ධා මහග්ගතස්ස වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං…කප.…
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මං…කප.… දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස
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පරිෙම්මං…කප.… අනාගතංසඤාණස්ස පරිෙම්මං අනාගතංසඤාණස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පරිත්කතො ධම්කමොඅප්පමාණස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–
කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස… අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

62. මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාමහග්ගතා ඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංමහග්ගතානං

ඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

මහග්ගකතොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – 

මහග්ගතං චුතිචිත්තං පරිත්තස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. මහග්ගතං භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 

මහග්ගතාඛ්න්ධාපරිත්තස්සවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමොඅප්පමාණස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

63. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අප්පමාණා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
අප්පමාණානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මග්කගො ඵ ස්ස…

ඵ ංඵ ස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාකණොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – 

ඵ ංපරිත්තස්සවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාකණොධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො 

– ඵ ංමහග්ගතස්සවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

(සමනන්ත පච්චයංඅනන්ත පච්චයසදිසං.) 

සෙජාතපච්චක ො 

64. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො–
පරිත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස, වත්ථු ඛ්න්ධානං
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සහජාතපච්චකයන පච්චකයො; එෙං මහාභූතං…කප.… 

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

පරිත්කතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

පටිසන්ධික්ඛ්කණවත්ථුමහග්ගතානංඛ්න්ධානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

65. මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො–මහග්ගකතොඑකෙොඛ්න්කධො තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.…ද්කව

ඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො –
මහග්ගතා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච මහග්ගතස්ස ච ධම්මස්ස 
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – මහග්ගකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

66. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො – අප්පමාකණො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(1) 

අප්පමාකණොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො– 
අප්පමාණා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච අප්පමාණස්ස ච ධම්මස්ස 
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – අප්පමාකණො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං 
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…කප.….(3) 

67. පරිත්කතො ච අප්පමාකණො ච ධම්මා පරිත්තස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො – අප්පමාණා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංසහජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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පරිත්කතොචමහග්ගකතොචධම්මාපරිත්තස්සධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො – මහග්ගතා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණමහග්ගතාඛ්න්ධාචමහාභූතා

චෙටත්තාරූපානං සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො–පටිසන්ධික්ඛ්කණමහග්ගකතොඑකෙොඛ්න්කධොච

වත්ථුච තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(2) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චක ො 

68. පරිත්කතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො – පරිත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්ධා 

වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො; එෙං

මහාභූතං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

පරිත්කතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු මහග්ගතානං ඛ්න්ධානං 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන 
පච්චකයො – මහග්ගකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතා ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච මහග්ගතස්ස ච ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගකතො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං වත්ථුස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන

පච්චකයො…කප.….(3) 

අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන 

පච්චකයො – අප්පමාකණො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.….(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

320 

පටුන 

පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගකතො එකෙො
ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන

පච්චකයො…කප.….(1) 

නිස්ස පච්චක ො 

69. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො–
පරිත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං 
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.…
අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං…කප.… චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු

පරිත්තානං ඛ්න්ධානංනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්කතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 
වත්ථුමහග්ගතානං ඛ්න්ධානංනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ

වත්ථු මහග්ගතානංඛ්න්ධානංනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පරිත්කතො ධම්කමො අප්පමාණස්සධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො –

වත්ථුඅප්පමාණානංඛ්න්ධානංනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

70. මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො–මහග්ගකතොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.…ද්කව 

ඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 
මහග්ගතා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං නිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච මහග්ගතස්ස ච ධම්මස්ස 

නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – මහග්ගකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 
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71. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො – අප්පමාකණො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(1) 

අප්පමාකණොධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්සනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො – 
අප්පමාණා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච අප්පමාණස්ස ච ධම්මස්ස 
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අප්පමාකණො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…කප.….(3) 

පරිත්කතොචඅප්පමාකණොචධම්මාපරිත්තස්සධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො – අප්පමාණා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්කතො ච අප්පමාකණො ච ධම්මා අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අප්පමාකණො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධා…කප.….(2) 

පරිත්කතො චමහග්ගකතොචධම්මාපරිත්තස්ස ධම්මස්සනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො – මහග්ගතා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණමහග්ගතා ඛ්න්ධාචමහාභූතාච

ෙටත්තාරූපානංනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්කතො චමහග්ගකතොචධම්මාමහග්ගතස්ස ධම්මස්සනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො – මහග්ගකතො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගකතො එකෙො
ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං නිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.…. (2) 

උපනිස්ස පච්චක ො 

72. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො

– ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – පරිත්තං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, විපස්සනං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං
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ගණ්හාති, පරිත්තං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ාගං…කප.… පත්ථනං…

ොයිෙං සුඛ්ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං…කප.…

උකපොසථං…කප.… විපස්සනං උප්පාකදති, පාණං හනති…කප.… සඞ්ඝං 

භින්දති. පරිත්තා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.… පත්ථනා, ොයිෙං

සුඛ්ං…කප.… කසනාසනං පරිත්තාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, 

 ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. කුස ාකුස ං ෙම්මං විපාෙස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පාණාතිපාකතො පාණාතිපාතස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං ොතබ්බං). මාතුඝාතිෙම්මං
මාතුඝාතිෙම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං ොතබ්බං

කුස ත්තිෙසදිසං).(1) 

පරිත්කතොධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො– 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

පරිත්තං සද්ධං උපනිස්සාය මහග්ගතං ඣානං උප්පාකදති, අභිඤ්ඤං 

උප්පාකදති, සමාපත්තිං උප්පාකදති. පරිත්තං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…

 ාගං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය මහග්ගතං ඣානං උප්පාකදති, 

අභිඤ්ඤං උප්පාකදති, සමාපත්තිං උප්පාකදති. පරිත්තා සද්ධා…කප.…
කසනාසනං මහග්ගතාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය උපනිස්සයපච්චකයන 
පච්චකයො. පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං…කප.… 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සපරිෙම්මංකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස පරිෙම්මං…කප.…

අනාගතංසඤාණස්සපරිෙම්මං…කප.…. (2) 

පරිත්කතොධම්කමොඅප්පමාණස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො

– අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො

පරිත්තං සද්ධංඋපනිස්සායඅප්පමාණංඣානං උප්පාකදති, මග්ගංඋප්පාකදති, 
ඵ සමාපත්තිං උප්පාකදති. පරිත්තං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ාගං…කප.…
පත්ථනං…ොයිෙංසුඛ්ං…කප.…කසනාසනංඋපනිස්සායඅප්පමාණංඣානං 

උප්පාකදති, මග්ගං උප්පාකදති, ඵ සමාපත්තිං උප්පාකදති. පරිත්තා

සද්ධා…කප.… කසනාසනංඅප්පමාණායසද්ධාය…කප.…පඤ්ඤාය, මග්ගස්ස
ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.පඨමස්ස මග්ගස්සපරිෙම්මං 
පඨමස්ස මග්ගස්ස…කප.… චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස පරිෙම්මං චතුත්ථස්ස

මග්ගස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

73. මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
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පෙතූපනිස්සකයො – මහග්ගතං සද්ධං උපනිස්සාය මහග්ගතං ඣානං

උප්පාකදති, අභිඤ්ඤං උප්පාකදති, සමාපත්තිං උප්පාකදති. මහග්ගතං

සී ං…කප.… පඤ්ඤං උපනිස්සාය මහග්ගතංඣානං උප්පාකදති, අභිඤ්ඤං

උප්පාකදති, සමාපත්තිං උප්පාකදති. මහග්ගතා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා 
මහග්ගතායසද්ධාය…කප.…පඤ්ඤායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.පඨමං
ඣානං දුතියස්ස ඣානස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

මහග්ගකතොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො–මහග්ගතංසද්ධංඋපනිස්සායදානංකදති, සී ංසමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, විපස්සනං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං 

ගණ්හාති, මහග්ගතංසී ං…කප.…පඤ්ඤංඋපනිස්සාය දානං කදති…කප.…
විපස්සනං උප්පාකදති…කප.… මහග්ගතා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා පරිත්තාය

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…කප.… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – මහග්ගතං සද්ධං උපනිස්සාය අප්පමාණං ඣානං

උප්පාකදති, මග්ගං උප්පාකදති, ඵ සමාපත්තිං උප්පාකදති. මහග්ගතං

සී ං…කප.… පඤ්ඤං උපනිස්සාය අප්පමාණං ඣානං උප්පාකදති, මග්ගං 

උප්පාකදති, ඵ සමාපත්තිං උප්පාකදති. මහග්ගතා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා
අප්පමාණාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය මග්ගස්ස ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

74. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–අප්පමාණංසද්ධංඋපනිස්සාය

අප්පමාණංඣානංඋප්පාකදති, මග්ගං උප්පාකදති, ඵ සමාපත්තිංඋප්පාකදති.

අප්පමාණංසී ං…කප.…පඤ්ඤංඋපනිස්සාය අප්පමාණංඣානංඋප්පාකදති, 

මග්ගං උප්පාකදති, ඵ සමාපත්තිං උප්පාකදති. අප්පමාණා සද්ධා…කප.…
පඤ්ඤා අප්පමාණාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො. පඨකමො මග්කගො දුතියස්ස මග්ගස්ස…කප.… තතිකයො මග්කගො
චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස… මග්කගො ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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අප්පමාකණොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො

– ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො –අප්පමාණංසද්ධංඋපනිස්සාය දානං කදති, සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං… විපස්සනං උප්පාකදති. අප්පමාණං සී ං…කප.… පඤ්ඤං 

උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං… විපස්සනං…
අප්පමාණා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා පරිත්තාය සද්ධාය…කප.…

පඤ්ඤාය…කප.… ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. ඵ සමාපත්ති ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අරියා මග්ගං උපනිස්සාය සඞ්ඛ්ාක  

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සන්ති, මග්කගො අරියානං
අත්ථප්පටිසම්භිදාය…කප.… පටිභානප්පටිසම්භිදාය…

ඨානාඨානකෙොසල් ස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාකණො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – අප්පමාණං සද්ධං උපනිස්සාය මහග්ගතං ඣානං

උප්පාකදති, අභිඤ්ඤං උප්පාකදති, සමාපත්තිං උප්පාකදති, අප්පමාණං

සී ං…කප.… පඤ්ඤං උපනිස්සාය මහග්ගතංඣානං උප්පාකදති, අභිඤ්ඤං

උප්පාකදති, සමාපත්තිං උප්පාකදති. අප්පමාණා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා

මහග්ගතායසද්ධාය…කප.…පඤ්ඤාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො, අරියා

මග්ගං උපනිස්සාය අනුප්පන්නං සමාපත්තිං උප්පාකදන්ති, උප්පන්නං

සමාපජ්ජන්ති.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

75. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො

– ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ  ාකගො 
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කසොතං…කප.… වත්ථුං
අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු

පරිත්තානං ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්කතොධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – දිබ්කබන
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චක්ඛුනාරූපංපස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයාසද්දංසුණාති. වත්ථුපුක ජාතං – 

වත්ථු මහග්ගතානංඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පරිත්කතො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු අප්පමාණානං ඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

76. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො
– පච්ඡාජාතා පරිත්තා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මහග්ගකතොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො–
පච්ඡාජාතා මහග්ගතා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාකණො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො–
පච්ඡාජාතා අප්පමාණා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

77. පරිත්කතො ධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා පරිත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං පරිත්තානං

ඛ්න්ධානං…කප.… අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස, අනුක ොමං කවොදානස්ස

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්කතො ධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො–

පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං තස්කසව [පඨමස්ස ඣානස්ස (?)] 
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස

පරිෙම්මංතස්කසව [කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස (?) අඤ්කඤසුතිකෙසු
ඔක ොකෙතබ්බං] ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස
පරිෙම්මං…කප.… අනාගතංසඤාණස්ස පරිෙම්මං අනාගතංසඤාණස්ස

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පරිත්කතොධම්කමොඅප්පමාණස්සධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො– 

කගොත්රභුසමග්ගස්ස…කවොදානංමග්ගස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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මහග්ගකතොධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා මහග්ගතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං මහග්ගතානං

ඛ්න්ධානං…කප.… ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 

78. පරිත්කතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්සෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – පරිත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ පරිත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – පරිත්තා කචතනා
විපාොනං පරිත්තානං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – මහග්ගතා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතා කචතනා

සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 
මහග්ගතා කචතනා විපාොනං මහග්ගතානං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – මහග්ගතාකචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතා කචතනා 

ෙටත්තාරූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – මහග්ගතා

කචතනාෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච මහග්ගතස්ස ච ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – මහග්ගතා
කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛණිො – මහග්ගතා කචතනා විපාොනං මහග්ගතානං ඛ්න්ධානං 

ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

79. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – අප්පමාණා කචතනා

සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 
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අප්පමාණා කචතනා විපාොනං අප්පමාණානං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

අප්පමාණා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 
(2) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච අප්පමාණස්ස ච ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො – අප්පමාණාකචතනාසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චක ො 

80. පරිත්කතො ධම්කමො පරිත්තස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො –
විපාකෙො පරිත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්ධාවත්ථුස්සවිපාෙපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.…(තිස්කසොපඤ්හා, පවත්තිපටිසන්ධිොතබ්බා).(3) 

අප්පමාකණොධම්කමොඅප්පමාණස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො… 

තීණි(පවත්තිකමව). 

ආො පච්ච ාදි 

81. පරිත්කතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන
පච්චකයො…කප.…ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
පරිත්තා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ පරිත්තා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. වත්ථු පරිත්තානං ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – පරිත්තා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පරිත්කතොධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො–

සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු මහග්ගතානං

ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු මහග්ගතානං

ඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පරිත්කතො ධම්කමොඅප්පමාණස්සධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – වත්ථු අප්පමාණානං ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

82. මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – මහග්ගතා ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… පච්ඡාජාතා – මහග්ගතා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාකණොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො

– සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අප්පමාණා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අප්පමාණා ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අත්ථිපච්චක ො 

83. පරිත්කතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – පරිත්කතො
එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; එෙං මහාභූතං…කප.…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. පුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො

උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…ොයායතනංොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථුපරිත්තානං

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – පරිත්තා ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ෙබළීොක ො

ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. රූපජීවිතින්ද්රි ං 

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පරිත්කතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛ්කණ වත්ථු මහග්ගතානං

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, වත්ථු මහග්ගතානං ඛ්න්ධානං 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පරිත්කතො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පුක ජාතං – වත්ථුඅප්පමාණානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

84. මහග්ගකතො ධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.
මහග්ගකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – මහග්ගතා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතා ඛ්න්ධා

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – මහග්ගතා ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච මහග්ගතස්ස ච ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – මහග්ගකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…

ද්කවඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

85. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො– අප්පමාකණොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අප්පමාණා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං 

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අප්පමාණා ඛ්න්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච අප්පමාණස්ස ච ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – අප්පමාකණො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං 
ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.….

(3) 

86. පරිත්කතො ච අප්පමාකණො ච ධම්මා පරිත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා 
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– අප්පමාණා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අප්පමාණා ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො

ආහාක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

අප්පමාණා ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පරිත්කතොචඅප්පමාකණොචධම්මාඅප්පමාණස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො– සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො– අප්පමාකණොඑකෙොඛ්න්කධොච
වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධා…කප.….(2) 

පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා පරිත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – මහග්ගතා
ඛ්න්ධාචමහාභූතාචචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගතා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – මහග්ගතා ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො

ආහාක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
මහග්ගතා ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පරිත්කතොචමහග්ගකතොචධම්මාමහග්ගතස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – මහග්ගකතොඑකෙොඛ්න්කධොච
වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ මහග්ගකතො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච
වත්ථු ච…කප.… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… විගතපච්චකයන පච්චකයො…

අවිගතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

87. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියාසත්ත, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකතඑොදස, අඤ්ඤමඤ්කඤසත්ත, නිස්සකයකත ස, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන චත්තාරි, 

ෙම්කමසත්ත, විපාකෙආහාක ඉන්ද්රිකය ඣාකනමග්කගසත්ත, සම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාකත ස, නත්ථියානව, විගකතනව, අවිගකත
කත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 
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පච්චනීයුද්ධාක ො 

88. පරිත්කතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පරිත්කතොධම්කමොමහග්ගතස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො… 

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

පරිත්කතො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මහග්ගකතො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

මහග්ගකතොධම්කමොපරිත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො… 

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො … උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග්ගකතො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

මහග්ගකතො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච මහග්ගතස්ස ච ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

89. අප්පමාකණො ධම්කමො අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අප්පමාකණො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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අප්පමාකණො ධම්කමො පරිත්තස්ස ච අප්පමාණස්ස ච ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

පරිත්කතො ච අප්පමාකණො ච ධම්මා පරිත්තස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(1) 

පරිත්කතො ච අප්පමාකණො ච ධම්මා අප්පමාණස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, 

පුක ජාතං.(2) 

පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා පරිත්තස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(1) 

පරිත්කතො ච මහග්ගකතො ච ධම්මා මහග්ගතස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, 

පුක ජාතං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

90. නකහතුයා පන්න ස, නආ ම්මකණ පන්න ස, නඅධිපතියා

නඅනන්තක  නසමනන්තක  පන්න ස, නසහජාකත ද්වාදස, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්වාදස, නනිස්සකය ද්වාදස, නඋපනිස්සකය චුද්දස, 

නපුක ජාකත චුද්දස, නපච්ඡාජාකත පන්න ස, නආකසවකන 

පන්න ස…කප.…නමග්කගපන්න ස, නසම්පයුත්කතද්වාදස, නවිප්පයුත්කත

දස, කනොඅත්ථියා දස, කනොනත්ථියා පන්න ස, කනොවිගකත පන්න ස, 
කනොඅවිගකතදස(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

91. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා නඅනන්තක 

නසමනන්තක  සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය සත්ත, 

නපුක ජාකත සත්ත…කප.… නමග්කග සත්ත, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවිගකත සත්ත (එවං 
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

92. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියාසත්ත, අනන්තක නව, 

සමනන්තක නව, සහජාකතඑොදස, අඤ්ඤමඤ්කඤසත්ත, නිස්සකයකත ස, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන චත්තාරි, 

ෙම්කමසත්ත…කප.…මග්කගසත්ත, සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, 

අත්ථියාකත ස, නත්ථියානව, විගකතනව, අවිගකතකත ස. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පරිත්තත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

13. පරිත්තා ම්මණත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. පරිත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – පරිත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…
ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ පරිත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

මහග්ගතා ම්මණංධම්මං පටිච්චමහග්ගතා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–මහග්ගතා ම්මණංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.… 

ද්කවඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණමහග්ගතා ම්මණං…කප.…. (1) 

අප්පමාණා ම්මණංධම්මංපටිච්චඅප්පමාණා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–අප්පමාණා ම්මණංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.… 

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

2. පරිත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා…අධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං)…අවිගතපච්චයා. 
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1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

3. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…අවිගකතතීණි
(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

4. පරිත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං පරිත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා. අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ පරිත්තා ම්මණං

එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා, විචිකිච්ඡාසහගකත
උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො උද්ධච්චසහගකතො 

කමොකහො.(1) 

මහග්ගතා ම්මණංධම්මං පටිච්චමහග්ගතා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං මහග්ගතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා, විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ

පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

අප්පමාණා ම්මණං ධම්මංපටිච්ච අප්පමාණා ම්මකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අප්පමාණා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 

5. පරිත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – පරිත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතා ම්මණංධම්මං පටිච්චමහග්ගතා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා – මහග්ගතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්ධා.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 
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අප්පමාණා ම්මණංධම්මංපටිච්චඅප්පමාණා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා – අප්පමාණා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

6. පරිත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප පරිත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මහග්ගතා ම්මණංධම්මං පටිච්චමහග්ගතා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප මහග්ගතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා(මහග්ගතා ම්මකණපටිසන්ධිනත්ථි).(1) 

අප්පමාණා ම්මණං ධම්මංපටිච්ච අප්පමාණා ම්මකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අප්පමාණා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා (නපච්ඡාජාතපච්චයඤ්ච නආකසවනපච්චයඤ්ච
නඅධිපතිසදිසං). 

නෙම්මපච්චක ො 

7. පරිත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා–පරිත්තා ම්මකණඛ්න්කධපටිච්චපරිත්තා ම්මණා කචතනා.

(1) 

මහග්ගතා ම්මණංධම්මං පටිච්චමහග්ගතා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – මහග්ගතා ම්මකණ ඛ්න්කධ පටිච්ච මහග්ගතා ම්මණා 

කචතනා.(1) 

අප්පමාණා ම්මණංධම්මංපටිච්චඅප්පමාණා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – අප්පමාණා ම්මකණ ඛ්න්කධ පටිච්ච අප්පමාණා ම්මණා

කචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්ච ාදි 

8. පරිත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිපාෙපච්චයා (පටිසන්ධි නත්ථි)… නඣානපච්චයා –
පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා…නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං පරිත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
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තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ද්කව 
ඛ්න්ධා…කප.…. 

මහග්ගතා ම්මණංධම්මං පටිච්චමහග්ගතා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං මහග්ගතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අප්පමාණා ම්මණංධම්මංපටිච්චඅප්පමාණා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං අප්පමාණා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

නවිප්පයුත්තපච්චක ො 

9. පරිත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප පරිත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…. (1) 

මහග්ගතා ම්මණංධම්මං පටිච්චමහග්ගතා ම්මකණොධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකපමහග්ගතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්චතකයො 

ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

අප්පමාණා ම්මණං ධම්මංපටිච්චඅප්පමාණා ම්මකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

නවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපඅප්පමාණා ම්මණංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

10. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා තීණි…කප.… නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආකසවකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කගතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

11. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි
(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

12. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, සමනන්තක තීණි, 

සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, උපනිස්සකය තීණි, 

පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනද්කව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ එෙං, ආහාක තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග ද්කව, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා තීණි, විගකත තීණි, අවිගකත තීණි (එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2-6. සෙජාත-පච්ච -නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

13. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො–පරිත්තා ම්මණාකහතූ සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ පරිත්තා ම්මණා කහතූ

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයන පච්චකයො – මහග්ගතා ම්මණා කහතූ සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අප්පමාණා ම්මණා කහතූ සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 
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14. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානිපච්චකවක්ඛ්ති, 

අරියා පරිත්තා ම්මකණ පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත

කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති.
පරිත්තා ම්මකණ පරිත්කත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ පරිත්තා ම්මකණො  ාකගො 
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කචකතොපරියඤාකණන 
පරිත්තා ම්මණපරිත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. පරිත්තා ම්මණා

පරිත්තා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දිබ්බං චක්ඛුං පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං

කසොතධාතුං පච්චකවක්ඛ්ති, පරිත්තා ම්මණං ඉද්ධිවිධඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති, 
කචකතොපරියඤාණං…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.…
යථාෙම්මූපගඤාණං…කප.… අනාගතංසඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති.

පරිත්තා ම්මකණ මහග්ගකත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ මහග්ගතා ම්මකණො  ාකගො 
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කචකතොපරියඤාකණන 

පරිත්තා ම්මණමහග්ගතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. පරිත්තා ම්මණා

මහග්ගතා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

15. මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – විඤ්ඤාණඤ්චායතනං පච්චකවක්ඛ්ති, 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පච්චකවක්ඛ්ති, මහග්ගතා ම්මණං

ඉද්ධිවිධඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති, 

කචකතොපරියඤාණංඨ්කචකතොපරියඤාණං…කප.… 
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණං…කප.…
අනාගතංසඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති. මහග්ගතා ම්මකණ මහග්ගකත ඛ්න්කධ

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ
මහග්ගතා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. 
කචකතොපරියඤාකණන මහග්ගතා ම්මණමහග්ගතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං

ජානාති. මහග්ගතා ම්මණා මහග්ගතා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 
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පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – පඨමජ්ඣානපච්චකවක්ඛ්ණං
පච්චකවක්ඛ්ති…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනපච්චකවක්ඛ්ණං

පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බචක්ඛුපච්චකවක්ඛ්ණං පච්චකවක්ඛ්ති, 

දිබ්බකසොතධාතුපච්චකවක්ඛ්ණං පච්චකවක්ඛ්ති, 
ඉද්ධිවිධඤාණපච්චකවක්ඛ්ණං…කප.…
කචකතොපරියඤාණපච්චකවක්ඛ්ණං…කප.… 
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණපච්චකවක්ඛ්ණං…කප.…
යථාෙම්මූපගඤාණපච්චකවක්ඛ්ණං…කප.… අනාගතංසඤාණපච්චකවක්ඛ්ණං

පච්චකවක්ඛ්ති, අරියා මහග්ගතා ම්මකණ පහීකනකික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

වික්ඛ්ම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස

ජානන්ති.මහග්ගතා ම්මකණපරිත්කතඛ්න්කධඅනිච්චකතො…කප.…විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ පරිත්තා ම්මකණො  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කචකතොපරියඤාකණන
මහග්ගතා ම්මණපරිත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. මහග්ගතා ම්මණා

පරිත්තා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

16. අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති. කචකතොපරියඤාකණන
අප්පමාණා ම්මණඅප්පමාණචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. 

අප්පමාණා ම්මණා අප්පමාණා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා කගොත්රභුසං පච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොදානං 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, මග්ගපච්චකවක්ඛ්ණං පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ පච්චකවක්ඛ්ණං 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානපච්චකවක්ඛ්ණං පච්චකවක්ඛ්න්ති.

අප්පමාණා ම්මකණ පරිත්කත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, 
කචකතොපරියඤාකණන අප්පමාණා ම්මණපරිත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං

ජානාති. අප්පමාණා ම්මණා පරිත්තා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 
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පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා අප්පමාණා ම්මණං

කචකතොපරියඤාණං පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං

පච්චකවක්ඛ්න්ති, අනාගතංසඤාණං පච්චකවක්ඛ්න්ති. කචකතොපරියඤාකණන
අප්පමාණා ම්මණමහග්ගතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති. 

අප්පමාණා ම්මණං මහග්ගතා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

17. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 

පරිත්තා ම්මකණ පරිත්කත ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ගරං ෙත්වා පරිත්තා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – පරිත්තා ම්මණාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දිබ්බං චක්ඛුං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං කසොතධාතුං…කප.… පරිත්තා ම්මණං 
ඉද්ධිවිධඤාණං…කප.… කචකතොපරියඤාණං…කප.…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණං…කප.…
අනාගතංසඤාණං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. පරිත්තා ම්මකණ මහග්ගකත

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා 

මහග්ගතා ම්මකණො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

18. මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– විඤ්ඤාණඤ්චායතනං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං…කප.… මහග්ගතා ම්මණං

ඉද්ධිවිධඤාණං…කප.… කචකතොපරියඤාණං …කප.… 
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණං…කප.…
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අනාගතංසඤාණංගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති.මහග්ගතා ම්මකණමහග්ගකත

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා

මහග්ගතා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 

මහග්ගතා ම්මණාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – පඨමජ්ඣානපච්චකවක්ඛ්ණං
ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති…කප.… අනාගතංසඤාණපච්චකවක්ඛ්ණං ගරං
ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. මහග්ගතා ම්මකණ පරිත්කත ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංගරංෙත්වාපරිත්තා ම්මකණො ාකගො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

19. අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං ගරං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. සෙජාතාධිපති – අප්පමාණා ම්මණාධිපති 

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – කසක්ඛ්ා කගොත්රභුසංගරංෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොදානං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

මග්ගපච්චකවක්ඛ්ණංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ පච්චකවක්ඛ්ණංගරං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානපච්චකවක්ඛ්ණං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති.(2) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – කසක්ඛ්ා අප්පමාණා ම්මණං
කචකතොපරියඤාණං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. 
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.… අනාගතංසඤාණං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

20. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පරිත්තා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං පරිත්තා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පරිත්තා ම්මණං චුතිචිත්තං 
මහග්ගතා ම්මණස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
පරිත්තා ම්මණං භවඞ්ගං මහග්ගතා ම්මණාය ආවජ්ජනාය
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පරිත්තා ම්මණා ඛ්න්ධා මහග්ගතා ම්මණස්ස

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පරිත්තා ම්මණං භවඞ්ගං
අප්පමාණා ම්මණාය ආවජ්ජනාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
පරිත්තා ම්මණං අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස…

අනුක ොමංඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

21. මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා මහග්ගතා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං මහග්ගතා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – මහග්ගතා ම්මණං චුතිචිත්තං
පරිත්තා ම්මණස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
මහග්ගතා ම්මණං භවඞ්ගං පරිත්තා ම්මණාය ආවජ්ජනාය
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මහග්ගතා ම්මණා ඛ්න්ධා පරිත්තා ම්මණස්ස

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – මහග්ගතා ම්මණං භවඞ්ගං
අප්පමාණා ම්මණාය ආවජ්ජනාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
මහග්ගතා ම්මණං අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස…
අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

22. අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අප්පමාණා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අප්පමාණා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො.කගොත්රභුස මග්ගස්ස…කවොදානංමග්ගස්ස…මග්කගොඵ ස්ස…ඵ ං

ඵ ස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – මග්ගපච්චකවක්ඛ්ණං පරිත්තා ම්මණස්ස
වුට්ඨානස්ස… ඵ පච්චකවක්ඛ්ණං පරිත්තා ම්මණස්ස වුට්ඨානස්ස…
නිබ්බානපච්චකවක්ඛ්ණං පරිත්තා ම්මණස්ස වුට්ඨානස්ස…
අප්පමාණා ම්මණං කචකතොපරියඤාණං පරිත්තා ම්මණස්ස වුට්ඨානස්ස…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං පරිත්තා ම්මණස්ස වුට්ඨානස්ස…
අනාගතංසඤාණංපරිත්තා ම්මණස්සවුට්ඨානස්ස…ඵ ං පරිත්තා ම්මණස්ස

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – මග්ගපච්චකවක්ඛ්ණං මහග්ගතා ම්මණස්ස
වුට්ඨානස්ස… ඵ පච්චකවක්ඛ්ණං මහග්ගතා ම්මණස්ස වුට්ඨානස්ස…
නිබ්බානපච්චකවක්ඛ්ණං මහග්ගතා ම්මණස්ස වුට්ඨානස්ස… ඵ ං

මහග්ගතා ම්මණස්සවුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චක ො 

23. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(අනන්ත සදිසං). 

සෙජාතපච්ච ාදි 

24. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…

නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි (පටිච්චවා සදිසාොතබ්බා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

25. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

පරිත්තා ම්මණං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං…කප.… පරිත්තා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං…කප.…අභිඤ්ඤං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති, මානංජප්කපති, 
දිට්ඨිං ගණ්හාති. පරිත්තා ම්මණං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ාගං කදොසං…
කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං… ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං

උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…

පරිත්තා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… 
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සමාපත්තිංඋප්පාකදති, පාණංහනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති.පරිත්තා ම්මණා 

සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.… පත්ථනා, ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං
දුක්ඛ්ං… පරිත්තා ම්මණාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය  ාගස්ස…කප.…

පත්ථනාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

පරිත්තා ම්මණං සද්ධං උපනිස්සාය මහග්ගතා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං…කප.…අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිංඋප්පාකදති, මානංජප්කපති, 

දිට්ඨිං ගණ්හාති. පරිත්තා ම්මණං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ාගං…කප.…

පත්ථනං… ොයිෙං සුඛ්ං, ොයිෙං දුක්ඛ්ං උපනිස්සාය මහග්ගතා ම්මණං

ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාකදති, මානංජප්කපති, දිට්ඨිංගණ්හාති.පරිත්තා ම්මණා සද්ධා…කප.…

ොයිෙංසුඛ්ං, ොයිෙංදුක්ඛ්ං, මහග්ගතා ම්මණායසද්ධාය…කප.…පඤ්ඤාය 

 ාගස්ස…කප.…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පරිත්තා ම්මණං සද්ධං

උපනිස්සාය අප්පමාණා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, මග්ගං…කප.…
අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. පරිත්තා ම්මණං සී ං…කප.…

පඤ්ඤං,  ාගං…කප.… ොයිෙං සුඛ්ං, ොයිෙං දුක්ඛ්ං උපනිස්සාය 

අප්පමාණා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, මග්ගං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං

උප්පාකදති. පරිත්තා ම්මණා සද්ධා…කප.… ොයිෙං සුඛ්ං, ොයිෙං දුක්ඛ්ං
අප්පමාණා ම්මණාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

26. මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

මහග්ගතා ම්මණං සද්ධං උපනිස්සාය මහග්ගතා ම්මණංඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං 

ගණ්හාති.මහග්ගතා ම්මණංසී ං…කප.…පඤ්ඤං,  ාගං…කප.…පත්ථනං

උපනිස්සාය මහග්ගතා ම්මණංඣානං උප්පාකදති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. 

මහග්ගතා ම්මණා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.… පත්ථනා



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

345 

පටුන 

මහග්ගතා ම්මණාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

මහග්ගතා ම්මණං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, පරිත්තා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං…

අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති.
මහග්ගතා ම්මණං සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… 
දිට්ඨිං ගණ්හාති. මහග්ගතා ම්මණා සද්ධා…කප.… පත්ථනා

පරිත්තා ම්මණාය සද්ධාය…කප.…පත්ථනායොයිෙස්සසුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස

දුක්ඛ්ස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – මහග්ගතා ම්මණං සද්ධං

උපනිස්සාය අප්පමාණා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, මග්ගං… අභිඤ්ඤං…
සමාපත්තිංඋප්පාකදති. මහග්ගතා ම්මණංසී ං…කප.…පත්ථනංඋපනිස්සාය
අප්පමාණා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති.
මහග්ගතා ම්මණා සද්ධා…කප.… පත්ථනා අප්පමාණා ම්මණාය

සද්ධාය…කප.…පඤ්ඤායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(3) 

27. අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අප්පමාණා ම්මණංසද්ධං උපනිස්සායඅප්පමාණා ම්මණංඣානංඋප්පාකදති, 
මග්ගං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාකදති. අප්පමාණා ම්මණං
සී ං…කප.… පඤ්ඤං උපනිස්සාය අප්පමාණා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති.
මග්ගං…කප.…අභිඤ්ඤං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදතිඅප්පමාණා ම්මණා 
සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා අප්පමාණා ම්මණාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය

මග්ගස්ස ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අප්පමාණා ම්මණං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, පරිත්තා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං…
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අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාකදති. අප්පමාණා ම්මණං සී ං…කප.…
පඤ්ඤං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති. 
අප්පමාණා ම්මණා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා පරිත්තා ම්මණාය

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අප්පමාණා ම්මණං සද්ධංඋපනිස්සායමහග්ගතා ම්මණංඣානංඋප්පාකදති, 
විපස්සනං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාකදති. අප්පමාණා ම්මණං

සී ං…කප.… පඤ්ඤං උපනිස්සාය මහග්ගතා ම්මණං ඣානං උප්පාකදති, 
විපස්සනං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාකදති. අප්පමාණා ම්මණා
සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා මහග්ගතා ම්මණාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආකසවනපච්චක ො 

28. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පරිත්තා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං පරිත්තා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පරිත්තා ම්මණං අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස…

අනුක ොමංකවොදානස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

29. මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා මහග්ගතා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං මහග්ගතා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො–මහග්ගතා ම්මණංඅනුක ොමංකගොත්රභුසස්ස…

අනුක ොමංකවොදානස්ස ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

30. අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අප්පමාණා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අප්පමාණා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන 
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පච්චකයො. කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 

31. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 

පරිත්තා ම්මණා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – පරිත්තා ම්මණා
කචතනාවිපාොනංපරිත්තා ම්මණානං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
මහග්ගතා ම්මණා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – මහග්ගතා ම්මණා 
කචතනා විපාොනං මහග්ගතා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මහග්ගතා ම්මකණොධම්කමොපරිත්තා ම්මණස්සධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – මහග්ගතා ම්මණා කචතනා විපාොනං

පරිත්තා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

32. අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
අප්පමාණා ම්මණා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අප්පමාණා ම්මණා කචතනා විපාොනං 

අප්පමාණා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අප්පමාණා ම්මණා කචතනා

විපාොනංපරිත්තා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

විපාෙපච්ච ාදි 

33. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො… ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන පච්චකයො…
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සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චය…අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො… නත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…විගතපච්චකයනපච්චය…අවිගතපච්චකයනපච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

34. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනපඤ්ච, ෙම්කමපඤ්ච, විපාකෙතීණි, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකය ඣාකන මග්කග සම්පයුත්කත අත්ථියා තීණි, නත්ථියා නව, 

විගකතනව, අවිගකතතීණි(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

35. පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පරිත්තා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

36. මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

මහග්ගතා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

37. අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො අප්පමාණා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො පරිත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අප්පමාණා ම්මකණො ධම්කමො මහග්ගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

38. නකහතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

නව, නසමනන්තක නව, නසහජාකතනව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤනව, නනිස්සකය

නව, නඋපනිස්සකය සත්ත, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකනනව…කප.…නමග්කගනව, නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත

නව, කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියානව, කනොවිගකතනව, කනොඅවිගකතනව 

(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

නකෙතුදුෙං 

39. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නඅනන්තක 
නසමනන්තක  නඋපනිස්සකය නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන
තීණි…කප.…නමග්කගනවිප්පයුත්කත කනොනත්ථියා කනොවිගකතතීණි (එවං
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

කෙතුදුෙං 

40. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියාසත්ත, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ තීණි…කප.…

සම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා නව, විගකතනව, අවිගකතතීණි
(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 
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පඤ්හාවාක ො. 

පරිත්තා ම්මණත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

14. හීනත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. හීනං ධම්මංපටිච්චහීකනො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–හීනංඑෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

හීනංධම්මං පටිච්චමජ්ඣිකමො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා – හීකන

ඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

හීනං ධම්මං පටිච්ච හීකනො ච මජ්ඣිකමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කහතුපච්චයා – හීනං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

2. මජ්ඣිමං ධම්මංපටිච්චමජ්ඣිකමොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
මජ්ඣිමංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, 

වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං…කප.… මහාභූකත පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (1) 

3. පණීතං ධම්මං පටිච්ච පණීකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

4. මජ්ඣිමඤ්ච පණීතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–පණීකතඛ්න්කධච මහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.

(1) 

5. හීනඤ්ච මජ්ඣිමඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – හීකනඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

(හීනත්තිෙංසංකිලිට්ඨත්තිෙසදිසංවිත්ථාක තබ්බං පරිපුණ්ණං.) 

හීනත්තිෙංනිට්ඨිතං. 
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15. මිච්ඡත්තනි තත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – මිච්ඡත්තනියතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

මිච්ඡත්තනියතංධම්මංපටිච්චඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා

–මිච්ඡත්තනියකතඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච මිච්ඡත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–මිච්ඡත්තනියතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

2. සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

3. අනියතං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
අනියතංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණඅනියතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො

ඛ්න්ධාෙටත්තා චරූපං, ද්කවඛ්න්කධ…කප.…ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුං 

පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… ද්කව

මහාභූතා,. මහාභූකත පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.

(1) 

4. මිච්ඡත්තනියතඤ්ච අනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – මිච්ඡත්තනියකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

සම්මත්තනියතඤ්ච අනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සම්මත්තනියකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

352 

පටුන 

5. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – මිච්ඡත්තනියතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – සම්මත්තනියතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අනියතංධම්මංපටිච්චඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – 
අනියතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනියතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා (සබ්කබ පච්චයා ඉමිනා ො කණන
විත්ථාක තබ්බා.සංඛිත්තං). 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

6. කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්කග නව, සම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා තීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
නව(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

7. අනියතංධම්මං පටිච්චඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–
අකහතුෙං අනියතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…
එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… 
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකත
උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො උද්ධච්චසහගකතො

කමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 
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8. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආ ම්මණපච්චයා–මිච්ඡත්තනියකතඛ්න්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං 

(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චක ො 

9. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – මිච්ඡත්තනියකතඛ්න්කධපටිච්චමිච්ඡත්තනියතාධිපති.(1) 

සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–සම්මත්තනියකතඛ්න්කධ පටිච්චසම්මත්තනියතාධිපති.(1) 

අනියතං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා – 
අනියතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, 

වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතං…කප.…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

නඅනන්ත පච්චක ො 

10. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅනන්ත පච්චයා (සංඛිත්තං, සබ්බානිපච්චයානිවිත්ථාක තබ්බානි). 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

11. නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනිස්සකයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකතපඤ්ච(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

12. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක 

නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත ඡ, 
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නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නසම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකත
පඤ්ච(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

13. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, සමනන්තක 

එෙං, සහජාකතඑෙං…කප.…විගකතඑෙං(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

14. මිච්ඡත්තනියතංධම්මං පච්චයා මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

සම්මත්තනියතං ධම්මං පච්චයා සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

15. අනියතං ධම්මංපච්චයාඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
අනියතං එෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, 

වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.… වත්ථුං පච්චයා

අනියතාඛ්න්ධා.(1) 

අනියතංධම්මංපච්චයාමිච්ඡත්තනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා

–වත්ථුංපච්චයාමිච්ඡත්තනියතාඛ්න්ධා.(2) 
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අනියතංධම්මංපච්චයාසම්මත්තනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා

–වත්ථුංපච්චයාසම්මත්තනියතාඛ්න්ධා.(3) 

අනියතං ධම්මං පච්චයා මිච්ඡත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාමිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා, මහාභූකත

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(4) 

අනියතං ධම්මං පච්චයා සම්මත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාසම්මත්තනියතාඛ්න්ධා, මහාභූකත 

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(5) 

16. මිච්ඡත්තනියතඤ්ච අනියතඤ්ච ධම්මං පච්චයා මිච්ඡත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–මිච්ඡත්තනියතංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච

පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

මිච්ඡත්තනියතඤ්ච අනියතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අනියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – මිච්ඡත්තනියකත ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

මිච්ඡත්තනියතඤ්ච අනියතඤ්ච ධම්මං පච්චයා මිච්ඡත්තනියකතො ච 
අනියකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – මිච්ඡත්තනියතං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… 

මිච්ඡත්තනියකතඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

සම්මත්තනියතඤ්චඅනියතඤ්චධම්මංපච්චයාසම්මත්තනියකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(තීණිපඤ්හා, මිච්ඡත්තසදිසං). 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

17. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පච්චයා මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා…(සංඛිත්තං, කුස ත්තිකෙපච්චයවා සදිසංවිභජිතබ්බං)… 

අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

18. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණසත්ත, අධිපතියාසත්ත ස, අනන්තක 

සත්ත, සමනන්තක  සත්ත, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, 

නිස්සකයසත්ත ස, උපනිස්සකය සත්ත, පුක ජාකතසත්ත, ආකසවකනසත්ත, 
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ෙම්කම සත්ත ස, විපාකෙ එෙං, ආහාක  සත්ත ස, ඉන්ද්රිකය සත්ත ස, 

ඣාකන සත්ත ස, මග්කග සත්ත ස, සම්පයුත්කත සත්ත, විප්පයුත්කත

සත්ත ස, අත්ථියාසත්ත ස, නත්ථියාසත්ත, විගකතසත්ත, අවිගකත සත්ත ස
(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

19. අනියතං ධම්මංපච්චයාඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා
–අකහතුෙං අනියතංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…

ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං…කප.…
අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…
ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං. වත්ථුං පච්චයා අකහතුො අනියතා
ඛ්න්ධා. විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා 

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

20. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පච්චයා අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා– මිච්ඡත්තනියකතඛ්න්කධපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං

(කුස ත්තිෙසදිසං, පඤ්ච ොතබ්බා). 

නඅධිපතිපච්චක ො 

21. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පච්චයා මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–මිච්ඡත්තනියකතඛ්න්කධපච්චයා මිච්ඡත්තනියතාධිපති.(1) 

සම්මත්තනියතං ධම්මං පච්චයා සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–සම්මත්තනියකතඛ්න්කධපච්චයා සම්මත්තනියතාධිපති.(1) 

අනියතංධම්මංපච්චයාඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා – 
අනියතංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ …කප.…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… 
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චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං.වත්ථුං පච්චයාඅනියතාඛ්න්ධා.(1) 

අනියතං ධම්මං පච්චයා මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාමිච්ඡත්තනියතාධිපති.(2) 

අනියතං ධම්මං පච්චයා සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාසම්මත්තනියතාධිපති.(3) 

මිච්ඡත්තනියතඤ්ච අනියතඤ්චධම්මං පච්චයාමිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා – මිච්ඡත්තනියකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා 

මිච්ඡත්තනියතාධිපති.(1) 

සම්මත්තනියතඤ්චඅනියතඤ්චධම්මංපච්චයාසම්මත්තනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා –සම්මත්තනියකතඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා 

සම්මත්තනියතාධිපති.(1) 

නඅනන්ත පච්ච ාදි 

22. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පච්චයා අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅනන්ත පච්චයා…කප.… කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

23. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකයපඤ්ච, නපුක ජාකතඡ, නපච්ඡාජාකතසත්ත ස, නආකසවකන

පඤ්ච, නෙම්කම සත්ත, නවිපාකෙ සත්ත ස, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය

නඣාකන නමග්කග එෙං, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

24. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා සත්ත, නඅනන්තක 

පඤ්ච, නසමනන්තක නඅඤ්ඤමඤ්කඤනඋපනිස්සකයපඤ්ච, නපුක ජාකත

ඡ, නපච්ඡාජාකතසත්ත ස, නආකසවකනපඤ්ච, නෙම්කමසත්ත, නවිපාකෙ
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සත්ත ස, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකතපඤ්ච(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

25. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං (සංඛිත්තං), 
අවිගකතඑෙං(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො). 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

26. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – මිච්ඡත්තනියතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

සම්මත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – සම්මත්තනියතංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අනියතං ධම්මං සංසට්කඨො අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 
අනියතංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

27. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා…කප.…අවිගතපච්චයා. 
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1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

28. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකණතීණි…කප.…ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, 
ආහාක තීණි…කප.…අවිගකතතීණි(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

29. අනියතං ධම්මං සංසට්කඨො අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අනියතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….

(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 

30. මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – මිච්ඡත්තනියකත ඛ්න්කධ සංසට්කඨො

මිච්ඡත්තනියතාධිපති.(1) 

සම්මත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා–සම්මත්තනියකතඛ්න්කධසංසට්කඨොසම්මත්තනියතාධිපති. 
(1) 

අනියතං ධම්මංසංසට්කඨොඅනියකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා
– අනියතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව 

ඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

31. සම්මත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො සම්මත්තනියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–අරූකපසම්මත්තනියතංඑෙංඛ්න්ධංසංසට්ඨා

තකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 
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අනියතං ධම්මං සංසට්කඨො අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අනියතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා(පරිපුණ්ණං). 

නආකසවනපච්ච ාදි 

32. අනියතං ධම්මං සංසට්කඨො අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – අනියතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා, නවිපාෙපච්චයා(සංඛිත්තං). 

අනියතංධම්මංසංසට්කඨොඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඣානපච්චයා– 

පඤ්චවිඤ්ඤාණං…කප.…නමග්ගපච්චයා–අකහතුෙංඅනියතං…කප.…. 

සම්මත්තනියතං ධම්මං සංසට්කඨො සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකපසම්මත්තනියතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අනියතං ධම්මං සංසට්කඨො අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අනියතං එෙං ඛ්න්ධං සංසට්ඨා තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

33. නකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකන එෙං, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

34. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකන එෙං, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත

ද්කව (එවංගකණතබ්බං). 
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අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

35. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං (සංඛිත්තං), 
අවිගකතඑෙං(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සංසට්ඨවාක ො. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

36. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො–මිච්ඡත්තනියතාකහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මිච්ඡත්තනියකතොධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො 

– මිච්ඡත්තනියතා කහතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ච අනියතස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො–මිච්ඡත්තනියතාකහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – 
අනියතා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 
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37. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො–අරියා මිච්ඡත්තනියකතපහීකනකික කසපච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ
සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. මිච්ඡත්තනියකත ඛ්න්කධ
අනිච්චකතො…කප.… විපස්සන්ති. කචකතොපරියඤාකණන 

මිච්ඡත්තනියතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති. මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති.
කචකතොපරියඤාකණන සම්මත්තනියතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති.

සම්මත්තනියතා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

38. අනියකතො ධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

– දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛ්ති, 

පුබ්කබසුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානංපච්චකවක්ඛ්ති, 

අරියා ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං

කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.

අරියා අනියකත පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස
පච්චකවක්ඛ්න්ති. පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. චක්ඛුං…කප.…

වත්ථුං… අනියකත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සන්ති, 

අස්සාකදන්තිඅභිනන්දන්ති, තංආ බ්භඅනියකතො ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…

කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා

සද්දංසුණාති, කචකතොපරියඤාකණන අනියතචිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තංජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අනියතා ඛ්න්ධා

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – රූපජීවිතින්ද්රියං මාතුඝාතිෙම්මස්ස… පිතුඝාතිෙම්මස්ස… 
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අ හන්තඝාතිෙම්මස්ස… රහිරප්පාදෙම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

යං වත්ථුං ප ාමසන්තස්ස මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති, තං වත්ථු

මිච්ඡත්තනියතානංඛ්න්ධානංආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො–නිබ්බානංමග්ගස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

39. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මිච්ඡත්තනියතාධිපති

සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මිච්ඡත්තනියතාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ච අනියතස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මිච්ඡත්තනියතාධිපති
සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

40. සම්මත්තනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සම්මත්තනියතාධිපති

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො –ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා

වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. සෙජාතාධිපති – 
සම්මත්තනියතාධිපතිචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ච අනියතස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සම්මත්තනියතාධිපති
සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

41. අනියකතො ධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–

ආ ම්මණාධිපති සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං
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සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ 

සුචිණ්ණානි ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානා…කප.… අරියා ඵ ං ගරං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං 

කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, ඵ ස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.චක්ඛුං…කප.… 

වත්ථුං…කප.… අනියකත ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ගරංෙත්වා අනියකතො  ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 

අනියතාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානංමග්ගස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

අනන්ත පච්චක ො 

42. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො– මිච්ඡත්තනියතාඛ්න්ධාවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 
(1) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො–මග්කගොඵ ස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – 
පුරිමා පුරිමා අනියතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනියතානං ඛ්න්ධානං 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං
කවොදානස්ස… ඵ ං ඵ ස්ස… අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා
වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

43. අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – අනියතං කදොමනස්සං මිච්ඡත්තනියතස්ස කදොමනස්සස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනියතමිච්ඡාදිට්ඨි නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 
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44. මිච්ඡත්තනියකතොධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සසමනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො (අනන්ත සදිසං)… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චවා සදිසං, 

නව පඤ්හා)… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො (පටිච්චවා සදිසං, තිස්කසො

පඤ්හා)…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො(කුස ත්තිෙසදිසා, කත ස පඤ්හා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

45. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – මාතුඝාතිෙම්මං
මාතුඝාතිෙම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. මාතුඝාතිෙම්මං…කප.…
පිතුඝාතිෙම්මං…කප.… අ හන්තඝාතිෙම්මං…කප.…
රහිරප්පාදෙම්මං…කප.… සඞ්ඝකභදෙම්මං…කප.… නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං ොතබ්බං). නියතමිච්ඡාදිට්ඨි
නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. නියතමිච්ඡාදිට්ඨි
මාතුඝාතිෙම්මස්ස…කප.… සඞ්ඝකභදෙම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො–මාත ංජීවිතාකවොක ොකපත්වාතස්සපටිඝාතත්ථායදානං

කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති. පිත ං ජීවිතා
කවොක ොකපත්වා…කප.…අ හන්තංජීවිතා කවොක ොකපත්වා…කප.… දුට්කඨන
චිත්කතනතථාගතස්සක ොහිතංඋප්පාකදත්වා…කප.…සඞ්ඝං භින්දිත්වාතස්ස

පටිඝාතත්ථායදානංකදති, සී ංසමාදියති, උකපොසථෙම්මංෙක ොති. (2) 

46. සම්මත්තනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – පඨකමොමග්කගොදුතියස්ස
මග්ගස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… තතිකයො මග්කගො

චතුත්ථස්ස මග්ගස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අරියා මග්ගං උපනිස්සාය

අනුප්පන්නං සමාපත්තිං උප්පාකදන්ති, උප්පන්නං සමාපජ්ජන්ති, සඞ්ඛ්ාක 
අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සන්ති. මග්කගො අරියානං
අත්ථප්පටිසම්භිදාය…කප.… ඨානාඨානකෙොසල් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො.මග්කගොඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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47. අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අනියතං සද්ධං උපනිස්සාය

දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං…කප.… ඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං
ගණ්හාති. අනියතං සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…  ාගං…කප.… 
පත්ථනං…ොයිෙංසුඛ්ං…ොයිෙංදුක්ඛ්ං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනං
උපනිස්සායදානං කදති…කප.…නිගමඝාතංෙක ොති.අනියතාසද්ධා…කප.…

පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.… කසනාසනං අනියතාය සද්ධාය…කප.…ොයිෙස්ස

සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්සදුක්ඛ්ස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.
පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං තස්කසව…කප.… 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මං තස්කසව…කප.… පඨමංඣානං
දුතියස්ස ඣානස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… පාණාතිපාකතො පාණාතිපාතස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙංොතබ්බං).(1) 

අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – අනියතං  ාගං උපනිස්සාය මාත ං ජීවිතා 
කවොක ොකපති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. අනියතං කදොසං…කප.… පත්ථනං…
ොයිෙං සුඛ්ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය මාත ං ජීවිතා
කවොක ොකපති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති. අනියකතො  ාකගො…කප.… කසනාසනං
මාතුඝාතිෙම්මස්ස… පිතුඝාතිෙම්මස්ස… අ හන්තඝාතිෙම්මස්ස… 
රහිරප්පාදෙම්මස්ස… සඞ්ඝකභදෙම්මස්ස… නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පඨමස්ස මග්ගස්ස පරිෙම්මං
පඨමස්ස මග්ගස්ස…කප.… චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස පරිෙම්මං චතුත්ථස්ස

මග්ගස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

48. අනියකතො ධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො

–ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.…

වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ
අනියකතො  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන
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පටුන 

චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු

අනියතානං ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
රූපජීවිතින්ද්රියං මාතුඝාතිෙම්මස්ස… පිතුඝාතිෙම්මස්ස…
අ හන්තඝාතිෙම්මස්ස…රහිරප්පාදෙම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු මිච්ඡත්තනියතානං ඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු සම්මත්තනියතානං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

49. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො– පච්ඡාජාතාමිච්ඡත්තනියතාඛ්න්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො. පච්ඡාජාතා සම්මත්තනියතා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො ධම්කමො අනියතස්සධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො –
පච්ඡාජාතාඅනියතාඛ්න්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

50. අනියකතො ධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා අනියතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනියතානං ඛ්න්ධානං
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං 

කවොදානස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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පටුන 

අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන 
පච්චකයො – අනියතං කදොමනස්සං මිච්ඡත්තනියතස්ස කදොමනස්සස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. අනියතමිච්ඡාදිට්ඨි නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන 

පච්චකයො – කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

ෙම්මපච්චක ො 

51. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – මිච්ඡත්තනියතා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මිච්ඡත්තනියකතොධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන පච්චකයො

– සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – මිච්ඡත්තනියතා කචතනා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 
මිච්ඡත්තනියතා කචතනා විපාොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ච අනියතස්ස ච ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – මිච්ඡත්තනියතා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

52. සම්මත්තනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සම්මත්තනියතා කචතනා සම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතොධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන පච්චකයො

– සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – සම්මත්තනියතා කචතනා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 

සම්මත්තනියතාකචතනාවිපාොනංඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ච අනියතස්ස ච ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සම්මත්තනියතා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – අනියතා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – අනියතා කචතනා විපාොනං

ඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

53. අනියකතො ධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො–
විපාකෙො අනියකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්ධාවත්ථුස්ස…කප.…. 

ආො පච්ච ාදි 

54. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො… ඣානපච්චකයන
පච්චකයො…මග්ගපච්චකයනපච්චකයො…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

55. මිච්ඡත්තනියකතොධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – සම්මත්තනියතා ඛ්න්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
සම්මත්තනියතා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනියකතොධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො – 

සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අනියතා ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

වත්ථු ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු
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අනියතානංඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනියතා

ඛ්න්ධා පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු මිච්ඡත්තනියතානං ඛ්න්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු සම්මත්තනියතානං ඛ්න්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්චක ො 

56. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – මිච්ඡත්තනියකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං…කප.…ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නං ඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

මිච්ඡත්තනියකතොධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො

– සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ච අනියතස්ස ච 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – මිච්ඡත්තනියකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…

ද්කවඛ්න්ධා…කප.…. (3) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…(තිස්කසොපඤ්හා). 

අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – අනියකතො
එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්ධා වත්ථුස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. වත්ථු
ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. එෙං මහාභූතං…කප.…

අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං…කප.…. පුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.…
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වත්ථුංඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො විපස්සතිඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං
ආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.දිබ්කබනචක්ඛුනා

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
චක්ඛ්ායතනංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…

වත්ථුඅනියතානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනියතා

ඛ්න්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. ෙබළීොක ො

ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. රූපජීවිතින්ද්රි ං 

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතොධම්කමොමිච්ඡත්තනියතස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පුක ජාතං – රූපජීවිතින්ද්රියං මාතුඝාතිෙම්මස්ස…කප.…රහිරප්පාදෙම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.වත්ථු මිච්ඡත්තනියතානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනියකතො ධම්කමොසම්මත්තනියතස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – වත්ථු සම්මත්තනියතානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

57. මිච්ඡත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො –
මිච්ඡත්තනියකතොඑකෙො ඛ්න්කධොචවත්ථුචතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.…

ද්කවඛ්න්ධාච…කප.….(1) 

මිච්ඡත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා අනියතස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා 

– මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා ච
ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – මිච්ඡත්තනියතා ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සම්මත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…(ද්කවපඤ්හාමිච්ඡත්තනියතසදිසා). 
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1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

58. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකණපඤ්ච, අධිපතියාඅට්ඨ, අනන්තක පඤ්ච, 

සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකය සත්ත, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන තීණි, 

ෙම්කමසත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  සත්ත, ඉන්ද්රිකයසත්ත, ඣාකනසත්ත, 

මග්කග සත්ත, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත ස, 

නත්ථියාපඤ්ච, විගකත පඤ්ච, අවිගකතකත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චනීයුද්ධාක ො 

59. මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ච අනියතස්ස ච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සම්මත්තනියකතොධම්කමොසම්මත්තනියතස්සධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සම්මත්තනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ච අනියතස්ස ච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

60. අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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අනියකතො ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

අනියකතො ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මිච්ඡත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා මිච්ඡත්තනියතස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

මිච්ඡත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා අනියතස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

සම්මත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා සම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

සම්මත්තනියකතො ච අනියකතො ච ධම්මා අනියතස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

61. නකහතුයා කත ස, නආ ම්මකණ නඅධිපතියා නඅනන්තක 

නසමනන්තක කත ස, නසහජාකත නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤනව, නනිස්සකය

නව, නඋපනිස්සකය කත ස, නපුක ජාකත එොදස, නපච්ඡාජාකත කත ස, 

නආකසවකන කත ස, නෙම්කම නවිපාකෙ නආහාක  කත ස…කප.… 

නමග්කග කත ස, නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත සත්ත, කනොඅත්ථියා

සත්ත, කනොනත්ථියා කත ස, කනොවිගකත කත ස, කනොඅවිගකත සත්ත (එවං 
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

62. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, නඅනන්තක 

සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය

සත්ත…කප.… නමග්කග සත්ත, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවිගකතසත්ත(එවං ගකණතබ්බං). 
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අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

63. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණපඤ්ච, අධිපතියාඅට්ඨ, අනන්තක පඤ්ච, 

සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකය සත්ත, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන තීණි, 

ෙම්කමසත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  සත්ත, ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගසත්ත, 

සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත ස, නත්ථියා පඤ්ච, 

විගකතපඤ්ච, අවිගකතකත ස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

මිච්ඡත්තනියතත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

16. මග් ා ම්මණත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

මග්ගා ම්මණංධම්මංපටිච්චමග්ගාධිපතිධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා

– මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගාධිපතී තකයො ඛ්න්ධා, තකයො 

ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො.ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච 
මග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….

(3) 

2. මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–මග්ගකහතුෙංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.….(1) 
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මග්ගකහතුෙං ධම්මංපටිච්චමග්ගාධිපති ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
–මග්ගකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චමග්ගාධිපතීතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–මග්ගකහතුෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චමග්ගකහතුො

ච මග්ගාධිපතීචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

3. මග්ගාධිපතිං ධම්මංපටිච්චමග්ගාධිපතිධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– මග්ගාධිපතිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා – මග්ගාධිපතිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගා ම්මණා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා – මග්ගාධිපතිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගකහතුො තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….(3) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–මග්ගාධිපතිංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච මග්ගා ම්මණා

චමග්ගාධිපතීචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(4) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–මග්ගාධිපතිංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චමග්ගකහතුොච

මග්ගාධිපතීචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(5) 

4. මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්චමග්ගා ම්මණා තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….

(1) 

මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චමග්ගාධිපතීතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච
මග්ගාධිපති ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – මග්ගා ම්මණඤ්ච 
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මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගා ම්මණා ච මග්ගාධිපතී ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

5. මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගකහතුො තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….

(1) 

මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං ඛ්න්ධං 

පටිච්චමග්ගාධිපතීතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ච 
මග්ගාධිපති ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – මග්ගකහතුෙඤ්ච
මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගකහතුො ච මග්ගාධිපතී ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

6. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා… අනන්ත පච්චයා…
සමනන්ත පච්චයා… සහජාතපච්චයා… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… 
නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා… පුක ජාතපච්චයා…
ආකසවනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා… ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා…
ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… සම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා…
අත්ථිපච්චයා…නත්ථිපච්චයා…විගතපච්චයා… අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

7. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණ අධිපතියා අනන්තක  සමනන්තක 
සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය උපනිස්සකය පුක ජාකත ආකසවකන
ෙම්කමආහාක  ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගසම්පයුත්කතවිප්පයුත්කතඅත්ථියා
නත්ථියාවිගකත අවිගකතසත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

8. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. (1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 

9. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා–මග්ගා ම්මණං එෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා – මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගාධිපතී තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
මග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…. 
(3) 

10. මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–මග්ගකහතුකෙ ඛ්න්කධපටිච්චමග්ගකහතුොධිපති.(1) 

මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–මග්ගකහතුකෙඛ්න්කධපටිච්චමග්ගාධිපතිඅධිපති.(2) 

මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිනඅධිපතිපච්චයා–මග්ගකහතුකෙඛ්න්කධපටිච්චමග්ගකහතුකෙො

ච මග්ගාධිපතිචඅධිපති.(3) 

11. මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – මග්ගාධිපතී ඛ්න්කධ පටිච්ච මග්ගාධිපති අධිපති.
මග්ගාධිපතිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.….(1) 
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මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා – මග්ගාධිපතිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගා ම්මණා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා–මග්ගාධිපතීඛ්න්කධපටිච්චමග්ගකහතුකෙොඅධිපති.(3) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – මග්ගාධිපතිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච 

මග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….

(4) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනඅධිපතිපච්චයා–මග්ගාධිපතීඛ්න්කධපටිච්ච මග්ගකහතුකෙොච

මග්ගාධිපතිචඅධිපති.(5) 

12. මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–මග්ගා ම්මණඤ්චමග්ගාධිපතිඤ්චඑෙං
ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගා ම්මණාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….

(1) 

මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–මග්ගා ම්මණඤ්චමග්ගාධිපතිඤ්චඑෙංඛ්න්ධං 

පටිච්චමග්ගාධිපතීතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච
මග්ගාධිපති ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – මග්ගා ම්මණඤ්ච 
මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගා ම්මණා ච මග්ගාධිපතී ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

13. මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–මග්ගකහතුකෙචමග්ගාධිපතීචඛ්න්කධ

පටිච්චමග්ගකහතුකෙොඅධිපති. (1) 

මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–මග්ගකහතුකෙචමග්ගාධිපතීචඛ්න්කධපටිච්ච 

මග්ගාධිපතිඅධිපති.(2) 
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මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ච
මග්ගාධිපති ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – මග්ගකහතුකෙ ච

මග්ගාධිපතීචඛ්න්කධපටිච්චමග්ගකහතුකෙොචමග්ගාධිපතිචඅධිපති. (3) 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

14. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා…නපච්ඡාජාතපච්චයා(පරිපුණ්ණාද්කවපි). 

නආකසවනපච්චක ො 

15. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආකසවනපච්චයා – මග්ගා ම්මණං එෙංඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගාධිපතීතකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති නආකසවනපච්චයා – මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච 

මග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….

(3) 

16. මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආකසවනපච්චයා – මග්ගාධිපතිංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආකසවනපච්චයා–මග්ගාධිපතිංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චමග්ගා ම්මණාතකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති නආකසවනපච්චයා – මග්ගාධිපතිං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච 

මග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීචතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….

(3) 

17. මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො

ධම්කමො උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා – මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච
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එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගා ම්මණා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා – මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චමග්ගාධිපතීතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….(2) 

මග්ගා ම්මණඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච
මග්ගාධිපති ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නආකසවනපච්චයා – මග්ගා ම්මණඤ්ච 

මග්ගාධිපතිඤ්ච එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච මග්ගා ම්මණා ච මග්ගාධිපතී ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(3) 

නෙම්මපච්චක ො 

18. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා– මග්ගා ම්මකණඛ්න්කධපටිච්චමග්ගා ම්මණාකචතනා.(1) 

මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා–මග්ගා ම්මකණඛ්න්කධපටිච්චමග්ගාධිපති කචතනා.(2) 

මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනෙම්මපච්චයා–මග්ගා ම්මකණඛ්න්කධපටිච්චමග්ගා ම්මණා 

චමග්ගාධිපතිචකචතනා.(3) 

19. මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා–මග්ගකහතුකෙඛ්න්කධ පටිච්චමග්ගකහතුොකචතනා.(1) 

මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා–මග්ගකහතුකෙඛ්න්කධපටිච්චමග්ගාධිපතිකචතනා.(2) 

මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනෙම්මපච්චයා–මග්ගකහතුකෙඛ්න්කධපටිච්ච මග්ගකහතුකෙො

චමග්ගාධිපතිචකචතනා.(3) 

20. මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – මග්ගාධිපතී ඛ්න්කධ පටිච්ච මග්ගාධිපති කචතනා (පඤ්ච
පඤ්හා). 
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මග්ගා ම්මණඤ්චමග්ගාධිපතිඤ්චධම්මංපටිච්චමග්ගා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා(පඨමඝටකනතීණි). 

මග්ගකහතුෙඤ්ච මග්ගාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා(දුතියඝටකනතීණි පඤ්හා). 

නවිපාෙපච්චක ො 

21. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිපාෙපච්චයා (පරිපුණ්ණං). 

නමග් පච්චක ො 

22. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං මග්ගා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

නවිප්පයුත්තපච්චක ො 

23. මග්ගා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නවිප්පයුත්තපච්චයා(පරිපුණ්ණං, අරූපන්තිනියාකමතබ්බං). 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

24. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා සත්ත ස, නපුක ජාකත සත්ත ස, 

නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, නආකසවකන නව, නෙම්කම සත්ත ස, නවිපාකෙ

සත්ත ස, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කත සත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

25. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා සත්ත ස, නපුක ජාකත සත්ත ස, 

නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, නආකසවකන නව, නෙම්කම සත්ත ස, නවිපාකෙ
නවිප්පයුත්කතසත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

26. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, සමනන්තක 
එෙං…කප.… ඣාකන සම්පයුත්කත විප්පයුත්කත අත්ථියා නත්ථියා විගකත
අවිගකතඑෙං(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2-6. සෙජාත-පච්ච -නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

27. මග්ගා ම්මකණො ධම්කමොමග්ගා ම්මණස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන 

පච්චකයො–මග්ගා ම්මණාකහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන 

පච්චකයො – මග්ගා ම්මණා කහතූ සම්පයුත්තොනං මග්ගාධිපතීනං ඛ්න්ධානං

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

මග්ගා ම්මකණොධම්කමොමග්ගා ම්මණස්සචමග්ගාධිපතිස්සච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො(ඉමිනාො කණනසත්ත සපඤ්හාොතබ්බා). 

ආ ම්මණපච්චක ො 

28. මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

පච්චකවක්ඛ්න්ති, කචකතොපරියඤාකණන මග්ගකහතුෙචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං

ජානන්ති, මග්ගකහතුො ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 
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පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො–අරියාමග්ගාවුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරං ෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.(2) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අරියාමග්ගාවුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති.(3) 

29. මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො–අරියාමග්ගා වුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.(1) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

කචකතොපරියඤාකණන මග්ගාධිපතිචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති, 

මග්ගාධිපතී ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අරියාමග්ගාවුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති.(3) 

30. මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

පච්චකවක්ඛ්න්ති, කචකතොපරියඤාකණන 

මග්ගකහතුෙමග්ගාධිපතිචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති, මග්ගකහතුො ච 

මග්ගාධිපතීචඛ්න්ධාකචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අරියාමග්ගාවුට්ඨහිත්වාමග්ගං ගරංෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති.(2) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ච 

මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග්ගා

වුට්ඨහිත්වා මග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 
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31. මග්ගා ම්මකණො ධම්කමොමග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගා ම්මණාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගා ම්මණාධිපති සම්පයුත්තොනං 

මග්ගාධිපතීනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගා ම්මකණොධම්කමොමග්ගා ම්මණස්සචමග්ගාධිපතිස්සච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගා ම්මණාධිපති
සම්පයුත්තොනං මග්ගා ම්මණානඤ්ච මග්ගාධිපතීනඤ්ච ඛ්න්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

32. මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගකහතුොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති.(2) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො –ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා

වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. සෙජාතාධිපති – 
මග්ගකහතුොධිපති සම්පයුත්තොනං මග්ගාධිපතීනං ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා

මග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.(4) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගකහතුොධිපති
සම්පයුත්තොනං මග්ගකහතුොනඤ්ච මග්ගාධිපතීනඤ්ච ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

33. මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා 
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වුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති. සෙජාතාධිපති – මග්ගාධිපති

අධිපතිසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො –ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා

වුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. සෙජාතාධිපති – මග්ගාධිපති
අධිපති සම්පයුත්තොනං මග්ගා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගාධිපති අධිපති සම්පයුත්තොනං 

මග්ගකහතුොනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. 

සෙජාතාධිපති – මග්ගාධිපති අධිපති සම්පයුත්තොනං මග්ගා ම්මණානඤ්ච

මග්ගාධිපතීනඤ්චඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(4) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගාධිපති අධිපති
සම්පයුත්තොනං මග්ගාකහතුොනඤ්ච මග්ගාධිපතීනඤ්ච ඛ්න්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

34. මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපතිච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීච 
අධිපති සම්පයුත්තොනං මග්ගා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීච
අධිපති සම්පයුත්තොනංමග්ගාධිපතීනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ච 

මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 

මග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීචඅධිපති සම්පයුත්තොනංමග්ගා ම්මණානඤ්ච

මග්ගාධිපතීනඤ්චඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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35. මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා

මග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.(1) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගකහතුො ච මග්ගාධිපතී ච
අධිපති සම්පයුත්තොනං මග්ගකහතුොනං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. 

සෙජාතාධිපති – මග්ගකහතුො ච මග්ගාධිපතී ච අධිපති සම්පයුත්තොනං

මග්ගාධිපතීනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ච

මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – 

අරියාමග්ගාවුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති.(4) 

මග්ගකහතුකෙොචමග්ගාධිපතිචධම්මාමග්ගකහතුෙස්සච මග්ගාධිපතිස්ස

ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – මග්ගකහතුො ච
මග්ගාධිපතීචඅධිපති සම්පයුත්තොනංමග්ගකහතුොනඤ්චමග්ගාධිපතීනඤ්ච

ඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(5) 

අනන්ත පච්චක ො 

36. මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාමග්ගා ම්මණාඛ්න්ධාපච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානං මග්ගා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

ආවජ්ජනා මග්ගා ම්මණානංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා මග්ගා ම්මණා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
මග්ගාධිපතීනං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. ආවජ්ජනා

මග්ගාධිපතීනංඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගා ම්මකණොධම්කමොමග්ගා ම්මණස්සචමග්ගාධිපතිස්සච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමා පුරිමාමග්ගා ම්මණාඛ්න්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං මග්ගා ම්මණානඤ්ච මග්ගාධිපතීනඤ්ච ඛ්න්ධානං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

387 

පටුන 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. ආවජ්ජනා මග්ගා ම්මණානඤ්ච 

මග්ගාධිපතීනඤ්චඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

37. මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා මග්ගාධිපතී ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

මග්ගාධිපතීනංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා මග්ගාධිපතී ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

මග්ගා ම්මණානං ඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා මග්ගාධිපතී ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානං මග්ගා ම්මණානඤ්ච මග්ගාධිපතීනඤ්ච ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

38. මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපතිච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමාපුරිමාමග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීච
ඛ්න්ධා පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංමග්ගා ම්මණානංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාමග්ගා ම්මණාචමග්ගාධිපතීච
ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං මග්ගාධිපතීනං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ච
මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
මග්ගා ම්මණා ච මග්ගාධිපතී ච ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
මග්ගා ම්මණානඤ්ච මග්ගාධිපතීනඤ්ච ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

39. මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…කප.… (අනන්ත සදිසං)සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…(තීසුපිසත්ත සපඤ්හාොතබ්බා). 
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උපනිස්ස පච්චක ො 

40. මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පච්චකවක්ඛ්ණා

පච්චකවක්ඛ්ණාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – පච්චකවක්ඛ්ණා පච්චකවක්ඛ්ණාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

මග්ගා ම්මකණොධම්කමොමග්ගා ම්මණස්සචමග්ගාධිපතිස්සච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පච්චකවක්ඛ්ණා

පච්චකවක්ඛ්ණාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

41. මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – පඨකමොමග්කගොදුතියස්ස
මග්ගස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… තතිකයො මග්කගො

චතුත්ථස්සමග්ගස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගකහතුකෙොධම්කමොමග්ගා ම්මණස්සධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණූපනිස්සක ො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං

ෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.(2) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – පඨකමො මග්කගො දුතියස්ස මග්ගස්ස…කප.… තතිකයො

මග්කගොචතුත්ථස්ස මග්ගස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණූපනිස්සක ො – අරියා මග්ගා

වුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.(4) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – පඨකමො මග්කගොදුතියස්ස
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මග්ගස්ස…කප.… තතිකයො මග්කගො චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

42. මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පඨකමො මග්කගො දුතියස්ස
මග්ගස්ස…කප.… තතිකයො මග්කගො චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; පච්චකවක්ඛ්ණා පච්චකවක්ඛ්ණාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පච්චකවක්ඛ්ණා

පච්චකවක්ඛ්ණායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – පඨකමො මග්කගො දුතියස්ස මග්ගස්ස…කප.…

තතිකයොමග්කගොචතුත්ථස්සමග්ගස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

පච්චකවක්ඛ්ණා පච්චකවක්ඛ්ණායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – පඨකමො මග්කගොදුතියස්ස
මග්ගස්ස…කප.… තතිකයො මග්කගො චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

43. මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපතිච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පච්චකවක්ඛ්ණා

පච්චකවක්ඛ්ණාය උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පච්චකවක්ඛ්ණා

පච්චකවක්ඛ්ණාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ච
මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

පච්චකවක්ඛ්ණාපච්චකවක්ඛ්ණායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

44. මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණූපනිස්සක ො – අරියා මග්ගා

වුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.(1) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – පඨකමොමග්කගො දුතියස්ස
මග්ගස්ස…කප.… තතිකයො මග්කගො චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පඨකමො මග්කගො දුතියස්ස
මග්ගස්ස…කප.… තතිකයො මග්කගො චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ච 

මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති.(4) 

මග්ගකහතුකෙොචමග්ගාධිපතිචධම්මාමග්ගකහතුෙස්සච මග්ගාධිපතිස්ස

ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – පඨකමො
මග්කගො දුතියස්ස මග්ගස්ස…කප.… තතිකයො මග්කගො චතුත්ථස්ස මග්ගස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

ආකසවනපච්චක ො 

45. මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො–පුරිමා පුරිමාමග්ගා ම්මණාඛ්න්ධාපච්ඡිමානං
පච්ඡිමානංමග්ගා ම්මණානංඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. 

මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන 

පච්චකයො(අනන්ත සදිසං.නවපඤ්හාොතබ්බා, ආවජ්ජනානොතබ්බා). 
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ෙම්මපච්ච ාදි 

46. මග්ගා ම්මකණො ධම්කමොමග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්සෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා…කප.… (නානාක්ඛ්ණිො නත්ථි, සත්ත ස පඤ්හා
ොතබ්බා). 

ආො පච්ච ාදි 

47. මග්ගා ම්මකණොධම්කමොමග්ගා ම්මණස්සධම්මස්සආහා පච්චකයන
පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (ඉකම සත්ත පච්චයා සත්ත ස පඤ්හා
කහතුසදිසා)… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… විගතපච්චකයන පච්චකයො
(අනන්ත සදිසා)…අවිගතපච්චකයනපච්චකයො(සත්ත සපඤ්හා). 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

48. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා එෙවීස, අනන්තක 

නව, සමනන්තක  නව, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත ස, 

නිස්සකයසත්ත ස, උපනිස්සකයඑෙවීස, ආකසවකනනව, ෙම්කම සත්ත ස, 

ආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගසම්පයුත්කතසත්ත ස, අත්ථියා සත්ත ස, 

නත්ථියානව, විගකතනව, අවිගකතසත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

49. මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගා ම්මකණො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගා ම්මකණොධම්කමොමග්ගා ම්මණස්සචමග්ගාධිපතිස්සච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

50. මග්ගකහතුකෙො ධම්කමොමග්ගකහතුෙස්සධම්මස්සසහජාතපච්චකයන

පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

51. මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගා ම්මණස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

මග්ගාධිපති ධම්කමො මග්ගකහතුෙස්ස ච මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

52. මග්ගා ම්මකණො චමග්ගාධිපතිච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගා ම්මකණො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ච
මග්ගාධිපතිස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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53. මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග්ගකහතුකෙො ච මග්ගාධිපති ච ධම්මා මග්ගා ම්මණස්ස ච

මග්ගාධිපතිස්සචධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

මග්ගකහතුකෙොචමග්ගාධිපතිචධම්මාමග්ගකහතුෙස්සච මග්ගාධිපතිස්ස
ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 
(5) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

54. නකහතුයා එෙවීස, නආ ම්මකණ සත්ත ස (නආ ම්මකණ ගහිකත

පෙතා ම්මණම්පි උපනිස්සයා ම්මණම්පි ද්කවපි ඡිජ්ජන්ති), නඅධිපතියා 

එෙවීස, නඅනන්තක  නසමනන්තක  නසහජාකත නඅඤ්ඤමඤ්කඤ
නනිස්සකය නඋපනිස්සකය නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන
නෙම්කම නවිපාකෙනආහාක නඉන්ද්රිකයනඣාකනනමග්කගනසම්පයුත්කත
නවිප්පයුත්කත කනොඅත්ථියා කනොනත්ථියා කනොවිගකත කනොඅවිගකත එෙවීස
(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

55. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ සත්ත ස, නඅධිපතියා නඅනන්තක 
නසමනන්තක  නඋපනිස්සකය නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන
නෙම්කමනවිපාකෙනආහාක නඉන්ද්රිකය නඣාකනනමග්කගනවිප්පයුත්කත
කනොනත්ථියාකනොවිගකතසත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

56. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියා එෙවීස, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත ස, නිස්සකය

සත්ත ස, උපනිස්සකය එෙවීස, ආකසවකන නව, ෙම්කම සත්ත ස, ආහාක 

සත්ත ස, ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගසම්පයුත්කතසත්ත ස, අත්ථියාසත්ත ස, 

නත්ථියානව, විගකතනව, අවිගකතසත්ත ස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

මග්ගා ම්මණත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

17. උප්පන්නත්තිෙං 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. උප්පන්කනො ධම්කමොඋප්පන්නස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො
–උප්පන්නාකහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ උප්පන්නා කහතූ

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

2. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – උප්පන්නං චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, 
විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. උප්පන්නං
කසොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං… රූකප… සද්කද… ගන්කධ…  කස… 

කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… උප්පන්කන ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො
අනත්තකතො විපස්සති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛුනා

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස …කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනංොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
උප්පන්නා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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3. අනුප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො–අනුප්පන්කනරූකප… සද්කද…ගන්කධ… කස…කඵොට්ඨබ්කබ…
අනුප්පන්කන ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. අනුප්පන්නා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

4. උප්පාදී ධම්කමොඋප්පන්නස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–
උප්පාදිංචක්ඛුං…කප.… ොයං…රූකප…ගන්කධ… කස…කඵොට්ඨබ්කබ…
වත්ථුං… උප්පාදී ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. උප්පාදී ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

5. උප්පන්කනො ධම්කමොඋප්පන්නස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො

– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – උප්පන්නං චක්ඛුංගරං

ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි
උප්පජ්ජති.උප්පන්නංකසොතං…ඝානං…ජිව්හං…ොයං…රූකප…සද්කද…
ගන්කධ…  කස…කඵොට්ඨබ්කබ…වත්ථුං…උප්පන්කනඛ්න්කධගරංෙත්වා

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…. 

සෙජාතාධිපති – උප්පන්නා අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුප්පන්කනොධම්කමොඋප්පන්නස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – අනුප්පන්කන රූකප… සද්කද… ගන්කධ…  කස…

කඵොට්ඨබ්කබ…අනුප්පන්කනඛ්න්කධගරංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං

ගරංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(1) 

උප්පාදී ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – උප්පාදිං චක්ඛුං…කප.… ොයං… රූකප…කප.…

කඵොට්ඨබ්කබ…වත්ථුං…උප්පාදී ඛ්න්කධගරංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, 

තංගරංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(1) 

සෙජාතපච්චක ො 
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6. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො – උප්පන්කනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංසහජාතපච්චකයන 
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ උප්පන්කනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානංෙටත්තා ච රූපානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.
ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො. එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව මහාභූතා…කප.… මහාභූතා
චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානංසහජාතපච්චකයන
පච්චකයො.බාහි ං…ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං
එෙං මහාභූතං…කප.… ද්කව මහාභූතා…කප.… මහාභූතා ෙටත්තාරූපානං 

උපාදාරූපානංසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චක ො 

7. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො – උප්පන්කනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ උප්පන්කනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
වත්ථුස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… ඛ්න්ධා
වත්ථුස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං
තිණ්ණන්නං මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව 

මහාභූතා…කප.….(1) 

නිස්ස පච්චක ො 

8. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො – උප්පන්කනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස…කප.… වත්ථු
ඛ්න්ධානං…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… 
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං…කප.… මහාභූතා
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානං චක්ඛ්ායතනං
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චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු

උප්පන්නානංඛ්න්ධානංනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

උපනිස්ස පච්චක ො 

9. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.… 

පෙතූපනිස්සකයො – උප්පන්නං උතුං උපනිස්සාය ඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං…කප.…මග්ගං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති, 

මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති. උප්පන්නං කභොජනං…කප.… කසනාසනං
උපනිස්සාය ඣානං උප්පාකදති විපස්සනං…කප.… මග්ගං…කප.…

අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති.
උප්පන්නං උතු… කභොජනං… කසනාසනං උප්පන්නාය සද්ධාය…කප.…

පඤ්ඤාය, ොයිෙස්සසුඛ්ස්ස, ොයිෙස්සදුක්ඛ්ස්ස, මග්ගස්ස, ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – අනුප්පන්නං වණ්ණසම්පදං පත්ථයමාකනො දානං කදති, 

සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති. අනුප්පන්නං සද්දසම්පදං…
ගන්ධසම්පදං…  සසම්පදං… කඵොට්ඨබ්බසම්පදං… අනුප්පන්කන ඛ්න්කධ

පත්ථයමාකනො දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති.
අනුප්පන්නා වණ්ණසම්පදා…කප.… අනුප්පන්නා ඛ්න්ධා උප්පන්නාය

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස, 

මග්ගස්ස, ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උප්පාදීධම්කමොඋප්පන්නස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

උප්පාදිං චක්ඛුසම්පදං පත්ථයමාකනො දානං කදති, සී ං සමාදියති, 
උකපොසථෙම්මං ෙක ොති. උප්පාදිං කසොතසම්පදං…කප.…

ොයසම්පදං…කප.… වණ්ණසම්පදං … ගන්ධසම්පදං…  සසම්පදං…

කඵොට්ඨබ්බසම්පදං… උප්පාදී ඛ්න්කධ පත්ථයමාකනො දානං කදති, සී ං

සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති. උප්පාදී චක්ඛුසම්පදා…කප.…
ොයසම්පදා… වණ්ණසම්පදා…කප.… කඵොට්ඨබ්බසම්පදා… උප්පාදී ඛ්න්ධා

උප්පන්නාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස 

දුක්ඛ්ස්ස, මග්ගස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

පුක ජාතපච්චක ො 
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10. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං

සුණාති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු උප්පන්නානං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

11. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා උප්පන්නා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 

12. උප්පන්කනො ධම්කමොඋප්පන්නස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො
– උප්පන්නා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ උප්පන්නා කචතනා

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

13. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො – විපාකෙො උප්පන්කනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ උප්පන්කනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං

ඛ්න්ධානංෙටත්තාච රූපානං…කප.…ද්කවඛ්න්ධා…කප.…ඛ්න්ධාවත්ථුස්ස

විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආො පච්චක ො 

14. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන
පච්චකයො – උප්පන්නා ආහා ා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ෙබළීොක ො ආහාක ො ඉමස්ස ොයස්ස

ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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ඉන්ද්රි පච්චක ො 

15. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො – උප්පන්නා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඣානපච්ච ාදි 

16. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන
පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
උප්පන්නාඛ්න්ධාචිත්තසමුට්ඨානානං රූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ උප්පන්නා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස, වත්ථුඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස …කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු උප්පන්නානං ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උප්පන්නා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

17. උප්පන්කනො ධම්කමොඋප්පන්නස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – 
උප්පන්කනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං…

ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. පුක ජාතං 

– චක්ඛුං අනිච්චකතො…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතුධාතුයා සද්දං

සුණාති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු

උප්පන්නානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උප්පන්නා

ඛ්න්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. ෙබළීොක ො
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ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. රූපජීවිතින්ද්රි ං 

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවි තපච්චක ො 

18. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස අවිගතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

19. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, සහජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත එෙං, 
පච්ඡාජාකතෙම්කම විපාකෙආහාක  ඉන්ද්රිකයඣාකන මග්කග සම්පයුත්කත
විප්පයුත්කතඅත්ථියාඅවිගකතඑෙං(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

20. උප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො, උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උප්පාදී ධම්කමොඋප්පන්නස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

21. නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි…කප.…

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොඅත්ථියාද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි, 
කනොඅවිගකතද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 
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3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

22. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං…කප.… කනොනත්ථියා කනොවිගකත
එෙං. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චනී ානුක ොමං 

23. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, සහජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත එෙං, 

පච්ඡාජාකත එෙං, ෙම්කම විපාකෙ ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන මග්කග
සම්පයුත්කතවිප්පයුත්කතඅත්ථියා අවිගකතඑෙං. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

උප්පන්නත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

18. අතීතත්තිෙං 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – පච්චුප්පන්නා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

2. අතීකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං…කප.…

පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානිපච්චකවක්ඛ්ති, ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානං

පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. අතීතං චක්ඛුං
අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිපස්සති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති. 
අතීතං කසොතං…කප.… ඝානං… ජිව්හං… ොයං… රූකප… සද්කද…
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ගන්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… අතීකත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා…උද්ධච්චං…කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අතීතා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

3. අනාගකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – අනාගතං චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… අනාගකත ඛ්න්කධ
අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. අනාගතා ඛ්න්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – පච්චුප්පන්නං චක්ඛුං…කප.… ොයං… රූකප… සද්කද… 
ගන්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… පච්චුප්පන්කන ඛ්න්කධ 

අනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, 

දිබ්බාය කසොතධාතුයාසද්දංසුණාති, රූපායතනංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… පච්චුප්පන්නා ඛ්න්ධා

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

4. අතීකතොධම්කමො පච්චුප්පන්නස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වාසී ංසමාදියිත්වා…කප.…පුබ්කබ සුචිණ්ණානි

ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගරං ෙත්වා 

පච්චකවක්ඛ්ති.අරියාමග්ගාවුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති, 
ඵ ංගරංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.අතීතංචක්ඛුං…කප.…ොයං…රූකප…
සද්කද… ගන්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… අතීකත ඛ්න්කධ ගරං

ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති. (1) අනාගකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අනාගතං චක්ඛුං…කප.… 

වත්ථුං… අනාගකත ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං

ෙත්වා ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(1) 
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පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – පච්චුප්පන්නං
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… පච්චුප්පන්කන ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංගරංෙත්වා ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති 

– පච්චුප්පන්නාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනන්ත පච්චක ො 

5. අතීකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාඅතීතා ඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංපච්චුප්පන්නානං
ඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. අනුක ොමංකගොත්රභුසස්ස…අනුක ොමං 
කවොදානස්ස…කගොත්රභුසමග්ගස්ස… කවොදානංමග්ගස්ස…මග්කගොඵ ස්ස…
ඵ ං ඵ ස්ස… අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 
(1) 

සමනන්ත පච්චක ො 

6. අතීකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො (අනන්ත සදිසං).(1) 

සෙජාතපච්ච ාදි 

7. පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො

(සංඛිත්තං).(1) 

උපනිස්ස පච්චක ො 

8. අතීකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අතීතං සද්ධං උපනිස්සාය

දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං… මග්ගං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, 
දිට්ඨිං ගණ්හාති. අතීතං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ාගං…කප.… පත්ථනං…

ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං උපනිස්සාය දානං කදති සී ං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති, පාණංහනති…කප.…සඞ්ඝං 
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භින්දති. අතීතා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.… පත්ථනා, ොයිෙං

සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… පච්චුප්පන්නාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, 

 ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනාගකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – අනාගතං චක්ඛුසම්පදං පත්ථයමාකනො…කප.…
කසොතසම්පදං…ඝානසම්පදං ජිව්හාසම්පදං…ොයසම්පදං…වණ්ණසම්පදං…
සද්දසම්පදං… ගන්ධසම්පදං…  සසම්පදං… 

කඵොට්ඨබ්බසම්පදං…පත්ථයමාකනො…කප.…අනාගකතඛ්න්කධපත්ථයමාකනො

දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං… අනාගතා
චක්ඛුසම්පදා…කප.…වණ්ණසම්පදා…කප.… කඵොට්ඨබ්බසම්පදා… අනාගතා

ඛ්න්ධා පච්චුප්පන්නාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, 

ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස, මග්ගස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – පච්චුප්පන්නං උතුං උපනිස්සාය ඣානං උප්පාකදති, 

විපස්සනං…කප.… පච්චුප්පන්නං කභොජනං කසනාසනං උපනිස්සාය ඣානං
උප්පාකදති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති. පච්චුප්පන්නංඋතු…කභොජනං…
කසනාසනං පච්චුප්පන්නාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය ොයිෙස්ස…කප.…

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පුක ජාතපච්චක ො 

9. පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්සධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛුං…කප.…වත්ථුංඅනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන

චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු

පච්චුප්පන්නානං ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 
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10. පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො– පච්ඡාජාතාපච්චුප්පන්නාඛ්න්ධාපුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

11. අතීකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාඅතීතාඛ්න්ධා පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංපච්චුප්පන්නානං
ඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස…අනුක ොමං
කවොදානස්ස… කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 

12. අතීකතොධම්කමො පච්චුප්පන්නස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. 

නානාක්ඛණිො – අතීතා කචතනා පච්චුප්පන්නානං විපාොනං ඛ්න්ධානං 

ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – පච්චුප්පන්නා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
පච්චුප්පන්නා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

13. පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන 
පච්චකයො – විපාකෙො පච්චුප්පකනො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…ඛ්න්ධාවත්ථුස්සවිපාෙපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආො පච්ච ාදි 

14. පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන
පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
පච්චුප්පන්නා ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන
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පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ පච්චුප්පන්නා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො, ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො, වත්ථු ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 

චක්ඛ්ායතනංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනංොයවිඤ්ඤාණස්ස…

වත්ථුපච්චුප්පන්නානංඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා 

– පච්චුප්පන්නා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

15. පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො (උප්පන්නත්තිකෙඅත්ථිසදිසං).(1) 

නත්ථිවි තාවි තපච්ච ා 

16. අතීකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස නත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…විගතපච්චකයනපච්චකයො. 

පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස අවිගතපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.…. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

17. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක  එෙං, 

සමනන්තක  එෙං, සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය

තීණි, පුක ජාකත පච්ඡාජාකතආකසවකනඑෙං, ෙම්කමද්කව, විපාකෙආහාක 
එෙං…කප.…අවිගකතඑෙං(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

18. අතීකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනාගකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

19. නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි …කප.… නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොඅත්ථියාද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි, කනොඅවිගකතද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

20. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා නඅනන්තක  
නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නඋපනිස්සකය…කප.… නසම්පයුත්කත
නවිප්පයුත්කතකනොනත්ථියා කනොවිගකතඑෙං(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

21. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

සමනන්තක  සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය තීණි, 

පුක ජාකතඑෙං, පච්ඡාජාකතආකසවකනඑෙං…කප.…ෙම්කමද්කව, විපාකෙ

එෙං(ඉකමසුපකදසුඑෙංකයව), අවිගකතඑෙං(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පඤ්හාවාක ො. 

අතීතත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

19. අතීතා ම්මණත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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1. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අතීතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අතීතා ම්මණං එෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

2. අනාගතා ම්මණං ධම්මංපටිච්චඅනාගතා ම්මකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–අනාගතා ම්මණංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

3. පච්චුප්පන්නා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – පච්චුප්පන්නා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා. පටිසන්ධික්ඛ්කණ පච්චුප්පන්නා ම්මණං එෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

4. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා (අධිපතියා පටිසන්ධි නත්ථි)…
අනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා… සහජාතපච්චයා…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා…
පුක ජාතපච්චයා… ආකසවනපච්චයා (පුක ජාකතපි ආකසවකනපි පටිසන්ධි 

නත්ථි)…ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා(විපාෙංඅතීතා ම්මණංඑෙං ඛ්න්ධං, 
තිස්කසොපිපඤ්හාපරිපුණ්ණා.පවත්තිපටිසන්ධිොතබ්බා)…ආහා පච්චයා… 

ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… සම්පයුත්තපච්චයා… 
විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා… 
අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

5. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි…කප.… (සබ්බත්ථ

තීණි), විගකතතීණි, අවිගකතතීණි(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 
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6. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අතීතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ …කප.…
විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො

උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

7. අනාගතා ම්මණං ධම්මංපටිච්චඅනාගතා ම්මකණොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අනාගතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධපටිච්චවිචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතො කමොකහො.(1) 

8. පච්චුප්පන්නා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං පච්චුප්පන්නා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං 
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධපටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 

9. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා (අනුක ොමසහජාතසදිසං). 

නපුක ජාතපච්චක ො 

10. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා–අරූකප අතීතා ම්මණංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (1) 

අනාගතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අනාගතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛ්කණපච්චුප්පන්නා ම්මණංඑෙං 

ඛ්න්ධංපටිච්ච…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 
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11. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා(නඅධිපතිසදිසා)…නෙම්මපච්චයා

– අතීතා ම්මකණඛ්න්කධපටිච්චඅතීතා ම්මණාකචතනා.(1) 

අනාගතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නෙම්මපච්චයා – අනාගතා ම්මකණ ඛ්න්කධ පටිච්ච අනාගතා ම්මණා 

කචතනා.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – පච්චුප්පන්නා ම්මකණ ඛ්න්කධ පටිච්ච 

පච්චුප්පන්නා ම්මණාකචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්චක ො 

12. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා…කප.…(නවිපාකෙ පටිසන්ධිනත්ථි). 

නඣානපච්චක ො 

13. පච්චුප්පන්නා ම්මණංධම්මංපටිච්චපච්චුප්පන්නා ම්මකණොධම්කමො
උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

නමග් පච්චක ො 

14. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං අතීතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…(නකහතුසදිසාතිස්කසොපඤ්හා, කමොකහො නත්ථි). 

නවිප්පයුත්තපච්චක ො 

15. අතීතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අතීතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

අනාගතා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අනාගතා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

16. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියානපුක ජාකතනපච්ඡාජාකතනආකසවකන

නෙම්කම නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත 
ද්කව(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

17. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත

නආකසවකන නෙම්කම නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව (එවං
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

18. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි…කප.… (සබ්බත්ථ තීණි) අවිගකත
තීණි(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2-6. සෙජාත-පච්ච -නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

19. අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන
පච්චකයො–අතීතා ම්මණාකහතූ සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයන 
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණඅතීතා ම්මණාකහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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අනාගතා ම්මකණොධම්කමොඅනාගතා ම්මණස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන 
පච්චකයො – අනාගතා ම්මණා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – පච්චුප්පන්නා ම්මණා කහතූ සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණපච්චුප්පන්නා ම්මණා

කහතූ සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

20. අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අතීතං විඤ්ඤාණඤ්චායතනංපච්චකවක්ඛ්ති, 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පච්චකවක්ඛ්ති. අතීතා ම්මණං අතීතං

ඉද්ධිවිධඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති, කචකතොපරියඤාණං… 
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං… යථාෙම්මූපගඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා

අතීතා ම්මකණ පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. අතීතා ම්මකණ

අතීකත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, අස්සාකදති

අභිනන්දති; තං ආ බ්භ අතීතා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…
විචිකිච්ඡා…කප.…උද්ධච්චං…කප.…කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.අතීතා ම්මණා

අතීතා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අනාගතං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං

පච්චකවක්ඛ්ති, කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පච්චකවක්ඛ්ති. අතීතා ම්මණං

අනාගතං ඉද්ධිවිධඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති, කචකතොපරියඤාණං…කප.…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති. 

අතීතා ම්මකණඅනාගකතඛ්න්කධඅනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති

අභිනන්දති; තං ආ බ්භ අනාගතා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…
කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. අතීතා ම්මණා අනාගතා ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කචකතොපරියඤාකණන 

අතීතා ම්මණපච්චුප්පන්නචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. අතීතා ම්මණා 
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පච්චුප්පන්නාඛ්න්ධාකචකතොපරියඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො. (3) 

21. අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අනාගතා ම්මණං අනාගතං ඉද්ධිවිධඤාණං

පච්චකවක්ඛ්ති, කචකතොපරියඤාණං…කප.… අනාගතංසඤාණං…කප.…

අනාගතා ම්මකණ අනාගකත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ අනාගතා ම්මකණො  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. අනාගතා ම්මණා අනාගතා

ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අනාගතා ම්මණං අතීතං ඉද්ධිවිධඤාණං

පච්චකවක්ඛ්ති, කචකතොපරියඤාණං… අනාගතංසඤාණං…කප.… අරියා

අනාගතා ම්මකණපහීකනකික කසපච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකතකික කස
පච්චකවක්ඛ්න්ති.පුබ්කබසමුදාචිණ්කණකික කසජානන්ති. අනාගතා ම්මකණ

අතීකත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති; තං
ආ බ්භ අතීතා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.

අනාගතා ම්මණා අතීතා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කචකතොපරියඤාකණන 
අනාගතා ම්මණපච්චුප්පන්නචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති.

අනාගතා ම්මණා පච්චුප්පන්නා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

22. පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කචකතොපරියඤාකණන 

පච්චුප්පන්නා ම්මණපච්චුප්පන්නචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. 

පච්චුප්පන්නා ම්මණා පච්චුප්පන්නා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අතීතං දිබ්බං චක්ඛුං පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං

කසොතධාතුං පච්චකවක්ඛ්ති, පච්චුප්පන්නා ම්මණං අතීතං ඉද්ධිවිධඤාණං
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පච්චකවක්ඛ්ති, කචකතොපරියඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණ පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත

කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණ අතීකත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ආ බ්භ අතීතා ම්මකණො  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. පච්චුප්පන්නා ම්මණා අතීතා

ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අනාගතංදිබ්බංචක්ඛුංපච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං

කසොතධාතුං පච්චකවක්ඛ්ති, පච්චුප්පන්නා ම්මණං අනාගතං ඉද්ධිවිධඤාණං

පච්චකවක්ඛ්ති, කචකතොපරියඤාණං…කප.…පච්චුප්පන්නා ම්මකණඅනාගකත
ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති…කප.… තං ආ බ්භ
අනාගතා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.

පච්චුප්පන්නා ම්මණා අනාගතා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

23. අතීතා ම්මකණො ධම්කමොඅතීතා ම්මණස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අතීතං

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. අතීතා ම්මණං

අතීතං ඉද්ධිවිධඤාණං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 
කචකතොපරියඤාණං…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.…
යථාෙම්මූපගඤාණං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. අතීතා ම්මකණ අතීකත

ඛ්න්කධගරංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංගරංෙත්වා අතීතා ම්මකණො

 ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – අතීතා ම්මණාධිපති

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අතීතා ම්මකණොධම්කමො අනාගතා ම්මණස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අනාගතං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං ගරං 

ෙත්වා…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං …කප.… අතීතා ම්මණං
අනාගතං ඉද්ධිවිධඤාණං ගරං ෙත්වා…කප.… කචකතොපරියඤාණං…කප.…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණං…කප.…

අතීතා ම්මකණ අනාගකත ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති; තං

ගරංෙත්වාඅනාගතා ම්මකණො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති.(2) 
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24. අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අනාගතා ම්මණං අනාගතං ඉද්ධිවිධඤාණං ගරං ෙත්වා…කප.…
කචකතොපරියඤාණං…කප.… අනාගතංසඤාණං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති.

අනාගතා ම්මකණඅනාගකතඛ්න්කධගරංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති; තං 

ගරං ෙත්වා අනාගතා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – අනාගතා ම්මණාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනාගතා ම්මකණොධම්කමො අතීතා ම්මණස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අනාගතා ම්මණං අතීතං ඉද්ධිවිධඤාණං ගරං
ෙත්වා…කප.… කචකතොපරියඤාණං…කප.… අනාගතංසඤාණං ගරං
ෙත්වා…කප.… අනාගතා ම්මකණ අතීකත ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති; තං ගරං ෙත්වා අතීතා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති.(2) 

25. පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – පච්චුප්පන්නා ම්මණාධිපති 

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අතීතං දිබ්බං චක්ඛුං ගරං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං කසොතධාතුං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 
පච්චුප්පන්නා ම්මණං අතීතං ඉද්ධිවිධඤාණං ගරං ෙත්වා…කප.…
කචකතොපරියඤාණං ගරං ෙත්වා…කප.… පච්චුප්පන්නා ම්මකණ අතීකත

ඛ්න්කධගරංෙත්වාඅස්සාකදති අභිනන්දති; තංගරංෙත්වාඅතීතා ම්මකණො

 ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. (2) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අනාගතං දිබ්බං චක්ඛුං ගරං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං කසොතධාතුං ගරං ෙත්වා …කප.…
පච්චුප්පන්නා ම්මණං අනාගතං ඉද්ධිවිධඤාණං ගරං ෙත්වා…කප.…
කචකතොපරියඤාණං ගරං ෙත්වා…කප.… පච්චුප්පන්නා ම්මකණ අනාගකත 

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති; තං ගරං ෙත්වා

අනාගතා ම්මකණො ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 
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26. අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො– පුරිමාපුරිමාඅතීතා ම්මණාඛ්න්ධාපච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංඅතීතා ම්මණානංඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අතීතා ම්මණං භවඞ්ගං අනාගතා ම්මණාය

ආවජ්ජනායඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අතීතා ම්මණං චුතිචිත්තං
පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස පටිසන්ධිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අතීතා ම්මණං භවඞ්ගං පච්චුප්පන්නා ම්මණාය ආවජ්ජනාය

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

27. අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනාගතා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනාගතා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අනාගතා ම්මණං ඉද්ධිවිධඤාණං
අතීතා ම්මණස්ස වුට්ඨානස්ස…කප.… කචකතොපරියඤාණං අතීතා ම්මණස්ස
වුට්ඨානස්ස…කප.… අනාගතංසඤාණං අතීතා ම්මණස්ස 
වුට්ඨානස්ස…කප.… අනාගතා ම්මණා ඛ්න්ධා අතීතා ම්මණස්ස වුට්ඨානස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

28. පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පච්චුප්පන්නා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංපච්චුප්පන්නා ම්මණානංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො. පච්චුප්පන්නා ම්මණං පටිසන්ධිචිත්තං පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස 

භවඞ්ගස්ස…කප.… පච්චුප්පන්නා ම්මණං භවඞ්ගං පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස 

භවඞ්ගස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පච්චුප්පන්නා ම්මණං පටිසන්ධිචිත්තං
අතීතා ම්මණස්ස භවඞ්ගස්ස…කප.… පච්චුප්පන්නා ම්මණං භවඞ්ගං
අතීතා ම්මණස්ස භවඞ්ගස්ස…කප.… පච්චුප්පන්නා ම්මණා ඛ්න්ධා

අතීතා ම්මණස්සවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 
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සමනන්ත පච්චක ො 

29. අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(අනන්ත සදිසං). 

සෙජාතපච්ච ාදි 

30. අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…(තකයොපිපච්චයාපටිච්චවා සදිසා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

31. අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අතීතා ම්මණා අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා

අතීතා ම්මණායඅනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, අනත්තානුපස්සනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අතීතා ම්මණා අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා

අනාගතා ම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, 

අනත්තානුපස්සනායඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අතීතා ම්මණා

අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා 

පච්චුප්පන්නා ම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, 

අනත්තානුපස්සනාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

32. අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අනාගතා ම්මණා අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා
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අනාගතා ම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, 

අනත්තානුපස්සනායඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අනාගතා ම්මණා අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා

අතීතා ම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, අනත්තානුපස්සනාය 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – අනාගතා ම්මණා 

අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා

පච්චුප්පන්නා ම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, 

අනත්තානුපස්සනායඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

33. පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පච්චුප්පන්නා ම්මණා 

අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා

පච්චුප්පන්නා ම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, 

අනත්තානුපස්සනායඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

පච්චුප්පන්නා ම්මණාඅනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා 

අතීතා ම්මණායඅනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, අනත්තානුපස්සනාය 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පච්චුප්පන්නා ම්මණා

අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා අනාගතා ම්මණාය

අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, අනත්තානුපස්සනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආකසවනපච්චක ො 
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419 
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34. අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො– පුරිමාපුරිමාඅතීතා ම්මණාඛ්න්ධාපච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංඅතීතා ම්මණානංඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනාගතා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනාගතා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පච්චුප්පන්නා ම්මණා ඛ්න්ධා 
පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංපච්චුප්පන්නා ම්මණානංඛ්න්ධානංආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

ෙම්මපච්චක ො 

35. අතීතා ම්මකණො ධම්කමොඅතීතා ම්මණස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – අතීතා ම්මණා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – අතීතා ම්මණා කචතනා

විපාොනංඅතීතා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අතීතා ම්මණා කචතනා විපාොනං

අනාගතා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අතීතා ම්මණා කචතනා

විපාොනං පච්චුප්පන්නා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

36. අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
අනාගතා ම්මණා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අනාගතා ම්මණා කචතනා විපාොනං

අනාගතා ම්මණානං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අනාගතා ම්මණා කචතනා විපාොනං

අතීතා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 
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අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අනාගතා ම්මණා කචතනා 

විපාොනංපච්චුප්පන්නා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

37. පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
පච්චුප්පන්නා ම්මණා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… නානාක්ඛණිො – පච්චුප්පන්නා ම්මණා
කචතනා විපාොනං පච්චුප්පන්නා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – පච්චුප්පන්නා ම්මණා කචතනා

විපාොනංඅතීතා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – පච්චුප්පන්නා ම්මණා කචතනා

විපාොනංඅනාගතා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්ච ාදි 

38. අතීතා ම්මකණො ධම්කමොඅතීතා ම්මණස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයන
පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන පච්චකයො… 

සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…
නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… විගතපච්චකයන පච්චකයො… අවිගතපච්චකයන
පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

39. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක  සත්ත, 

සමනන්තක  සත්ත, සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය තීණි, උපනිස්සකය 

නව, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම නව, විපාකෙ තීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය

ඣාකන මග්කග සම්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා සත්ත, විගකත

සත්ත, අවිගකතතීණි (එවං ගකණතබ්බං). 
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අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

40. අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අතීතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

41. අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනාගතා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

42. පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අතීතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකණො ධම්කමො අනාගතා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

43. නකහතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

නව, නසමනන්තක  නව (සංඛිත්තං, සබ්බත්ථ නව), කනොවිගකත නව, 
කනොඅවිගකතනව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

44. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නඅනන්තක 
නසමනන්තක  නඋපනිස්සකය නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකත නආකසවකන

නෙම්කම නවිපාකෙ තීණි (සබ්බත්ථ තීණි, සංඛිත්තං), කනොනත්ථියා
කනොවිගකත තීණි(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

45. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියාසත්ත, අනන්තක සත්ත, 

සමනන්තක  සත්ත, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම නව, විපාකෙ තීණි, ආහාක 

ඉන්ද්රිකයඣාකනමග්කගසම්පයුත්කතඅත්ථියා තීණි, නත්ථියාසත්ත, විගකත

සත්ත, අවිගකතතීණි(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පඤ්හාවාක ො. 

අතීතා ම්මණත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

20. අජ්ඣත්තත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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1. අජ්ඣත්තං ධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ අජ්ඣත්තං එෙං 
ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො
මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං. (1) 

බහිද්ධාධම්මංපටිච්චබහිද්ධාධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–බහිද්ධා
එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණබහිද්ධාඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා
ෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා…කප.…ඛ්න්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො
මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

2. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…වත්ථුංපටිච්ච ඛ්න්ධා.(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
බහිද්ධා එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

3. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.…මහාභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

බහිද්ධා ධම්මංපටිච්චබහිද්ධාධම්කමො උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා–බහිද්ධා
එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… මහාභූකත පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(1) 
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අනන්ත පච්ච ාදි 

4. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

අනන්ත පච්චයා, සමනන්ත පච්චයා, සහජාතපච්චයා – අජ්ඣත්තං එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…ඛ්න්කධපටිච්ච වත්ථු, 

වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.…
මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.…මහාභූකතපටිච්ච ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා –
බහිද්ධාඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච තකයොඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…
ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණබහිද්ධා එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…ඛ්න්කධපටිච්ච වත්ථු, 
වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… මහාභූකත පටිච්ච 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.…මහාභූකතපටිච්ච ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච ාදි 

5. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා…
පුක ජාතපච්චයා… ආකසවනපච්චයා (පුක ජාකතපි ආකසවකනපි පටිසන්ධි 
නත්ථි)…ෙම්මපච්චයා…විපාෙපච්චයා…ආහා පච්චයා…ඉන්ද්රියපච්චයා…
ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… සම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… 

අත්ථිපච්චයා…නත්ථිපච්චයා…විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

6. කහතුයාද්කව, ආ ම්මකණද්කව…කප.…අවිගකතද්කව. 

අනුක ොමං. 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

7. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච
ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං…කප.… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං…කප.… මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං 
උපාදාරූපං. විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසහගකතො උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙං බහිද්ධා එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… 

ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්චඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.…
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං
මහාභූතංපටිච්ච…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකතඋද්ධච්චසහගකතඛ්න්කධපටිච්ච

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතො කමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

8. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – අජ්ඣත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අජ්ඣත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. ඛ්න්කධ පටිච්ච 

වත්ථු…කප.… එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.….(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ධම්කමොඋප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –
බහිද්ධා ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ බහිද්ධා
ඛ්න්කධ පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු…කප.… එෙං
මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 
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9. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා…කප.… (අනුක ොමසහජාතසදිසං, නින්නානාෙ ණං)

නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා … නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා … 

නඋපනිස්සයපච්චයා, නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච…කප.… අජ්ඣත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච

රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච
ඛ්න්ධා.එෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.…ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං… 
අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. 

10. බහිද්ධා ධම්මංපටිච්චබහිද්ධාධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා
–අරූකපබහිද්ධාඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්ච…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…බහිද්ධා
ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ (පරිපුණ්ණං) එෙං
මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

11. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපච්ඡාජාතපච්චයා, නආකසවනපච්චයා, නෙම්මපච්චයා – අජ්ඣත්කත
ඛ්න්කධ පටිච්ච අජ්ඣත්තා කචතනා. ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…කප.….(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා –
බහිද්ධා ඛ්න්කධ පටිච්ච බහිද්ධා කචතනා. බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… 

උතුසමුට්ඨානං….(1) 

නවිපාෙපච්ච ාදි 

12. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිපාෙපච්චයා (පටිසන්ධි නත්ථි), නආහා පච්චයා – උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා –

බාහි ං…උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඉන්ද්රියපච්චයා – ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානං…මහාභූකත පටිච්චරූපජීවිතින්ද්රියං.(1) 
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බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති නඉන්ද්රියපච්චයා –
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං… 

මහාභූකතපටිච්චරූපජීවිතින්ද්රියං.(1) 

නඣානපච්චක ො 

13. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං…කප.… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා –
පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

නමග් පච්ච ාදි 

14. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නමග්ගපච්චයා… (නකහතුසදිසං. කමොකහො නත්ථි) නසම්පයුත්තපච්චයා…
නවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකප…කප.…ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

බහිද්ධාධම්මංපටිච්චබහිද්ධාධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා –
අරූකප…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… 

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…කනොනත්ථිපච්චයා, කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

15. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණද්කව, නඅධිපතියාද්කව, නඅනන්තක 

ද්කව, නසමනන්තක ද්කව (සංඛිත්තං, සබ්බත්ථද්කව), කනොවිගකතද්කව(එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

16. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ ද්කව…කප.…නවිපාකෙනසම්පයුත්කත
නවිප්පයුත්කත කනොනත්ථියාකනොවිගකතද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

17. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව…කප.… මග්කග
ද්කව…කප.…අවිගකත ද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

18. අජ්ඣත්තං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ

(පරිපුණ්ණං).එෙංමහාභූතං…කප.… වත්ථුංපච්චයාඅජ්ඣත්තාඛ්න්ධා.(1) 

බහිද්ධාධම්මංපච්චයාබහිද්ධාධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–බහිද්ධා
එෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං

මහාභූතං…කප.…වත්ථුංපච්චයාබහිද්ධාඛ්න්ධා.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

19. අජ්ඣත්තං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා (පටිච්චවා සදිසං), චක්ඛ්ායතනං පච්චයා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං…කප.… 

වත්ථුංපච්චයාඅජ්ඣත්තාඛ්න්ධා.(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පච්චයා බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා

(පටිච්චවා සදිසං), චක්ඛ්ායතනං…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථුං

පච්චයා බහිද්ධාඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්ච ාදි 
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20. අජ්ඣත්තං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

අධිපතිපච්චයා… (වත්ථුං අතික ෙං, පටිච්චවා සදිසං) අනන්ත පච්චයා…
සමනන්ත පච්චයා… සහජාතපච්චයා…(සහජාතවාක පරිපුණ්ණා)මහාභූකත
පච්චයා…කප.…(මහාභූතානංඛ්න්ධානඤ්ච පච්ඡාපඤ්චායතනානිචවත්ථුච
ොතබ්බා)අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නිස්සයපච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

21. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකණ…කප.…අවිගකතද්කව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

22. අජ්ඣත්තං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අජ්ඣත්තං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, 
වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං…කප.… ආහා සමුට්ඨානං… 

උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… චක්ඛ්ායතනං…කප.…
ොයායතනං…කප.… වත්ථුං පච්චයා අකහතුො අජ්ඣත්තා ඛ්න්ධා.
විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො.(1) 

බහිද්ධා ධම්මං පච්චයා බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
(පවත්තිපටිසන්ධිපි මහාභූතාපි ොතබ්බා) – චක්ඛ්ායතනං…කප.… 
ොයායතනං…කප.… වත්ථුං පච්චයා අකහතුො බහිද්ධා ඛ්න්ධා.
විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතොකමොකහො. (1) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

23. නආ ම්මණපච්චයා… නඅධිපතිපච්චයා (සහජාතසදිසං)…
නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නඋපනිස්සයපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා (පටිච්චවා සදිසං)… 

නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආකසවනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා…කප.… 
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නවිප්පයුත්තපච්චයා (පටිච්චවා පච්චනීකය විප්පයුත්තසදිසං)…
කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවිගතපච්චයා…. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

24. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණද්කව…කප.…කනොවිගකත ද්කව. 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

25. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව…කප.…
නවිපාකෙනසම්පයුත්කතනවිප්පයුත්කත කනොනත්ථියාකනොවිගකතද්කව. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

26. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණද්කව…කප.…අවිගකතද්කව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්ච වාක ො 

4-6. නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(නිස්සයවාක ො පච්චයවා සදිකසො. සංසට්ඨවාක ොපි සම්පයුත්තවාක ොපි 
විත්ථාක තබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

27. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – අජ්ඣත්තා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – බහිද්ධා
කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 
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ආ ම්මණපච්චක ො 

28. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.…

අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, 
පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. අජ්ඣත්තං චක්ඛුං…කප.…
ොයං… රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… අජ්ඣත්කත ඛ්න්කධ 

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං
ආ බ්භ ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.දිබ්කබනචක්ඛුනා

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතුධාතුයා සද්දං සුණාති, ආොසානඤ්චායතනං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. 

රූපායතනං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අජ්ඣත්තා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්කතො ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
පක ො අජ්ඣත්තං චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… අජ්ඣත්කත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො 

උප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති. දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපං පස්සති, 
දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන
අජ්ඣත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. අජ්ඣත්තං රූපායතනං බහිද්ධා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… අජ්ඣත්තං කඵොට්ඨබ්බායතනං බහිද්ධා
ොයවිඤ්ඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අජ්ඣත්තා ඛ්න්ධා

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

29. බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

පක ොදානංදත්වාසී ං සමාදියිත්වාඋකපොසථෙම්මංෙත්වාතංපච්චකවක්ඛ්ති, 

පුබ්කබ සුචිණ්ණානිපච්චකවක්ඛ්ති, ඣානාවුට්ඨහිත්වා…කප.…අරියාමග්ගා 

වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති… නිබ්බානං 

පච්චකවක්ඛ්න්ති. නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග්ගස්ස, ඵ ස්ස, 
ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අරියා පහීකන කික කස
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පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ
සමුදාචිණ්කණ…කප.… පක ො බහිද්ධා චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… බහිද්ධා
ඛ්න්කධඅනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති. දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන බහිද්ධා
චිත්තසමඞ්ගිස්ස…කප.… ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. බහිද්ධා
රූපායතනං බහිද්ධා චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… බහිද්ධා කඵොට්ඨබ්බායතනං

බහිද්ධා ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… බහිද්ධා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධාධම්කමොඅජ්ඣත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො–

අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති. නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, 

මග්ගස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. බහිද්ධා
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… බහිද්ධා ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං 

උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං
සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන බහිද්ධා චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති.
බහිද්ධා රූපායතනං අජ්ඣත්තං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… බහිද්ධා 
කඵොට්ඨබ්බායතනං අජ්ඣත්තං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… බහිද්ධා ඛ්න්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අධිපතිපච්චක ො 

30. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා

සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා, තං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 

පුබ්කබ සුචිණ්ණානි ගරං ෙත්වා…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගරං
ෙත්වා…කප.… අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරංෙත්වා…කප.… ඵ ං
ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. අජ්ඣත්තං චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං…

අජ්ඣත්කත ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා

 ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – අජ්ඣත්තාධිපති 

සම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 
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අජ්ඣත්කතො ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – පක ො අජ්ඣත්තං චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… අජ්ඣත්කත

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා  ාකගො 

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

31. බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – පක ො දානං දත්වා සී ං

සමාදියිත්වාඋකපොසථෙම්මංෙත්වා, තංගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ
සුචිණ්ණානිගරංෙත්වා…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.… අරියා මග්ගා 
වුට්ඨහිත්වාමග්ගංගරංෙත්වා…කප.…ඵ ංගරංෙත්වා…කප.…නිබ්බානං

ගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති.නිබ්බානංකගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග්ගස්ස, 

ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.බහිද්ධාචක්ඛුං…කප.…වත්ථුං…බහිද්ධා

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – බහිද්ධාධිපති සම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – අරියානිබ්බානං ගරංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති.නිබ්බානං

කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග්ගස්ස, ඵ ස්ස, අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

බහිද්ධා චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං… බහිද්ධා ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති, 

අභිනන්දති, තංගරංෙත්වා ාකගො…කප.…දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. (2) 

අනන්ත පච්චක ො 

32. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අජ්ඣත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
අජ්ඣත්තානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං

කගොත්රභුසස්ස, අනුක ොමං කවොදානස්ස, කගොත්රභුස මග්ගස්ස, කවොදානං මග්ගස්ස, 

මග්කගො ඵ ස්ස, ඵ ං ඵ ස්ස, අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා, නික ොධා 
වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵ සමාපත්තියා 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (පුරිමා

පුරිමාබහිද්ධාතිනානාෙ ණං, තංකයවගමනං).(1) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 
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33. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො…කප.… (අනන්ත සදිසං)… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

34. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–අජ්ඣත්තංසද්ධං උපනිස්සාය

දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං…කප.… ඣානං…කප.…

විපස්සනං…කප.…මග්ගං…කප.…අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිංඋප්පාකදති, 

මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති. අජ්ඣත්තං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…
 ාගං…කප.… පත්ථනං… ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතුං…
කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාකදති, පාණංහනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති. අජ්ඣත්තාසද්ධා…කප.…

පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.… පත්ථනා, ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… 

කසනාසනං අජ්ඣත්තාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය,  ාගස්ස…කප.…

පත්ථනාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්සදුක්ඛ්ස්ස, මග්ගස්සඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්කතොධම්කමොබහිද්ධාධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පක ො

අජ්ඣත්තං සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං 

ගණ්හාති. පක ොඅජ්ඣත්තංසී ං…කප.…කසනාසනංඋපනිස්සායදානං කදති, 
පාණංහනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති.අජ්ඣත්තාසද්ධා…කප.…කසනාසනං
බහිද්ධා සද්ධාය…කප.… මග්ගස්ස ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

35. බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – පක ො බහිද්ධා සද්ධං…කප.… පත්ථනං, ොයිෙං
සුඛ්ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති
බහිද්ධාසද්ධා…කප.… කසනාසනංබහිද්ධාසද්ධාය…කප.…ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධාධම්කමොඅජ්ඣත්තස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–බහිද්ධා
සද්ධං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති.



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

435 

පටුන 

බහිද්ධා සද්ධා…කප.… කසනාසනං අජ්ඣත්තාය සද්ධාය…කප.…

ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චක ො 

36. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

අජ්ඣත්තං චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, 

දිබ්බායකසොතධාතුයාසද්දං සුණාති, රූපායතනංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු අජ්ඣත්තානං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්කතො ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – පක ො අජ්ඣත්තං චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං 

අනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, 
දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. අජ්ඣත්තං රූපායතනං බහිද්ධා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… අජ්ඣත්තං කඵොට්ඨබ්බායතනං බහිද්ධා

ොයවිඤ්ඤාණස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

37. බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – පක ො බහිද්ධා 

චක්ඛුං…කප.…වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, 
දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. බහිද්ධා රූපායතනං බහිද්ධා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… බහිද්ධා කඵොට්ඨබ්බායතනං බහිද්ධා

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – බහිද්ධාචක්ඛ්ායතනං…කප.…
ොයායතනං…කප.…වත්ථු බහිද්ධාඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

බහිද්ධා ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – බහිද්ධා චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, දිබ්කබනචක්ඛුනා රූපංපස්සති, දිබ්බායකසොතධාතුයා
සද්දංසුණාති.බහිද්ධාරූපායතනංඅජ්ඣත්තස්ස චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
බහිද්ධා කඵොට්ඨබ්බායතනං අජ්ඣත්තස්ස ොයවිඤ්ඤාණස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 
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38. අජ්ඣත්කතො ච බහිද්ධා ච ධම්මා අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො– ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. බහිද්ධා 
රූපායතනඤ්චඅජ්ඣත්තංචක්ඛ්ායතනඤ්චඅජ්ඣත්තස්සචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… බහිද්ධා කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච
අජ්ඣත්තංොයායතනඤ්ච අජ්ඣත්තස්සොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…බහිද්ධා
රූපායතනඤ්ච අජ්ඣත්තං වත්ථු ච…කප.… බහිද්ධා කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච
අජ්ඣත්තං වත්ථු ච අජ්ඣත්තානං ඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

අජ්ඣත්කතො ච බහිද්ධා ච ධම්මා බහිද්ධා ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. අජ්ඣත්තංරූපායතනඤ්ච
බහිද්ධා චක්ඛ්ායතනඤ්ච බහිද්ධා චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…අජ්ඣත්තංකඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච බහිද්ධාොයායතනඤ්ච
බහිද්ධා ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. අජ්ඣත්තං
රූපායතනඤ්ච බහිද්ධා වත්ථු ච…කප.… අජ්ඣත්තං කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච 

බහිද්ධාවත්ථුචබහිද්ධාඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

39. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අජ්ඣත්තා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – 
පච්ඡාජාතාබහිද්ධාඛ්න්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

40. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අජ්ඣත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
අජ්ඣත්තානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං
කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං

මග්ගස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ධම්කමොබහිද්ධාධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො–පුරිමා
පුරිමා…කප.…(අජ්ඣත්තසදිසංකයව). 

ෙම්මපච්චක ො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

437 

පටුන 

41. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – අජ්ඣත්තා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අජ්ඣත්තා කචතනා විපාොනං අජ්ඣත්තානං

ඛ්න්ධානං ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධාධම්කමොබහිද්ධාධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– සහජාතා, 

නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – බහිද්ධා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 
බහිද්ධා කචතනා විපාොනං බහිද්ධා ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

42. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.… (පරිපුණ්ණං, පටිච්චවා සදිසං). 

ආො පච්චක ො 

43. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන
පච්චකයො – අජ්ඣත්තා ආහා ා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…අජ්ඣත්කතොෙබළීොක ොආහාක ොඅජ්ඣත්තස්ස

ොයස්ස ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්කතො ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො – 

අජ්ඣත්කතො ෙබළීොක ො ආහාක ො බහිද්ධා ොයස්ස ආහා පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො
(පවත්තිපටිසන්ධි) බහිද්ධා ෙබළීොක ො ආහාක ො බහිද්ධා ොයස්ස

ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො – 

බහිද්ධා ෙබළීොක ො ආහාක ො අජ්ඣත්තස්ස ොයස්ස ආහා පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

44. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො ච බහිද්ධා ධම්කමො ච අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අජ්ඣත්කතොෙබළීොක ොආහාක ො ච බහිද්ධා
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ෙබළීොක ොආහාක ො ච අජ්ඣත්තස්සොයස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

අජ්ඣත්කතො ධම්කමො ච බහිද්ධා ධම්කමො ච බහිද්ධා ධම්මස්ස 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අජ්ඣත්කතොෙබළීොක ොආහාක ො ච බහිද්ධා 

ෙබළීොක ොආහාක ොචබහිද්ධාොයස්සආහා පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

45. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො, අජ්ඣත්තිො ඉන්ද්රියා (රූපජීවිතින්ද්රියම්පි විත්ථාක තබ්බං)…
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන පච්චකයො…

සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං(මාතිොපදානිඅනුමජ්ජන්කතන විත්ථාක තබ්බානි). 

බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං). 

අත්ථිපච්චක ො 

46. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො –සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – 
අජ්ඣත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්ධා

වත්ථුස්ස …කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.…
අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං…කප.…. 

පුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං (පුක ජාතසදිසං), වත්ථු අජ්ඣත්තානං

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අජ්ඣත්තා ඛ්න්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. අජ්ඣත්කතො 

ෙබළීොක ො ආොක ො අජ්ඣත්තස්ස ොයස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රි ං 

ෙටත්තාරූපානං…කප.….(1) 

අජ්ඣත්කතො ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

පුක ජාතං, ආහා ං. පුක ජාතං – පක ො අජ්ඣත්තං චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, අජ්ඣත්තං රූපායතනං…කප.… 
කඵොට්ඨබ්බායතනං බහිද්ධා ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
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අජ්ඣත්කතො ෙබළීොක ො ආොක ො බහිද්ධා ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

47. බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං(බහිද්ධානින්නානාෙ ණං, 

මාතිොපදානිවිත්ථාක තබ්බානි). (1) 

බහිද්ධා ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

පුක ජාතං, ආහා ං. පුක ජාතං – බහිද්ධා චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං…කප.…

දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, දිබ්බායකසොතධාතුයාසද්දංසුණාති, බහිද්ධා
රූපායතනං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං අජ්ඣත්තස්ස ොයවිඤ්ඤාණස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. බහිද්ධා ෙබළීොක ො ආොක ො අජ්ඣත්තස්ස

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

48. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො ච බහිද්ධා ධම්කමො ච අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – පුක ජාතං, ආහා ං. පුක ජාතං – බහිද්ධා
රූපායතනඤ්ච අජ්ඣත්තං චක්ඛු ච අජ්ඣත්තස්ස
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… බහිද්ධා කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච අජ්ඣත්තං
ොයායතනඤ්ච අජ්ඣත්තස්ස ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
බහිද්ධා රූපායතනඤ්ච අජ්ඣත්තං වත්ථු ච…කප.… බහිද්ධා 
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච අජ්ඣත්තං වත්ථු ච අජ්ඣත්තානං ඛ්න්ධානං 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ආො ං – අජ්ඣත්කතො ෙබළීොක ො ආහාක ො ච
බහිද්ධා ෙබළීොක ො ආහාක ො ච අජ්ඣත්තස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

අජ්ඣත්කතො ධම්කමො ච බහිද්ධා ධම්කමො ච බහිද්ධා ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – පුක ජාතං, ආහා ං. පුක ජාතං – අජ්ඣත්තං
රූපායතනඤ්ච බහිද්ධා චක්ඛ්ායතනඤ්ච බහිද්ධා චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…අජ්ඣත්තං කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්චබහිද්ධා
ොයායතනඤ්ච බහිද්ධා ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
අජ්ඣත්තංරූපායතනඤ්චබහිද්ධාවත්ථුච බහිද්ධාඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…අජ්ඣත්තංකඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච බහිද්ධාවත්ථුචබහිද්ධා

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ආො ං – අජ්ඣත්කතො ෙබළීොක ො
ආහාක ොචබහිද්ධාෙබළීොක ොආහාක ොච බහිද්ධාොයස්සඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

නත්ථිවි තාවි තපච්ච ා 
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49. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස නත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…විගතපච්චකයනපච්චකයො… අවිගතපච්චකයනපච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

50. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 

ද්කව, සමනන්තක  ද්කව, සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය ද්කව, 

උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතඡ, පච්ඡාජාකත ආකසවකනෙම්කමවිපාකෙ

ද්කව, ආහාක  ඡ, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන මග්කග සම්පයුත්කත විප්පයුත්කත

ද්කව, අත්ථියාඡ, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකත ඡ(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

51. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්කතො ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

52. බහිද්ධා ධම්කමො බහිද්ධා ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

බහිද්ධාධම්කමොඅජ්ඣත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

53. අජ්ඣත්කතො ධම්කමො ච බහිද්ධා ධම්කමො ච අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතං, ආහා ං.(1) 
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අජ්ඣත්කතොධම්කමො චබහිද්ධා ධම්කමො චබහිද්ධා ධම්මස්ස පුක ජාතං, 

ආහා ං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

54. නකහතුයා ඡ, නආ ම්මකණඡ, නඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං, සබ්බත්ථඡ

ොතබ්බා), නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා ඡ, 

කනොවිගකතඡ, කනොඅවිගකත චත්තාරි(එවංගකණතබ්බං) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

55. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ ද්කව, නඅධිපතියා නඅනන්තක 

නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නඋපනිස්සකය ද්කව (සංඛිත්තං, සබ්බත්ථ

ද්කව), නසම්පයුත්කත නවිප්පයුත්කත කනොනත්ථියා කනොවිගකත ද්කව (එවං
ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

56. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි

(අනුක ොමපදානි ගකණතබ්බානි), අවිගකතඡ(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පඤ්හාවාක ො. 

අජ්ඣත්තත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

21. අජ්ඣත්තා ම්මණත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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1. අජ්ඣත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අජ්ඣත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණඅජ්ඣත්තා ම්මණං

එෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.….(1) 

බහිද්ධා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – බහිද්ධා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… 

ද්කවඛ්න්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණබහිද්ධා ම්මණංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච

තකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

2. අජ්ඣත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා…කප.…අවිගතපච්චයා(සංඛිත්තං). 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

3. කහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව (සංඛිත්තං, සබ්බත්ථ ද්කව), අවිගකත
ද්කව(එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

4. අජ්ඣත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අජ්ඣත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ අජ්ඣත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත

ඛ්න්කධපටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතොඋද්ධච්චසහගකතො කමොකහො.(1) 

බහිද්ධා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං බහිද්ධා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… 

විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො

උද්ධච්චසහගකතො කමොකහො.(1) 
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නඅධිපතිපච්ච ාදි 

5. අජ්ඣත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා … (අනුක ොමසහජාතසදිසං, නින්නානාෙ ණං) 
නපුක ජාතපච්චයා–අරූකපඅජ්ඣත්තා ම්මණංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

6. බහිද්ධා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප බහිද්ධා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.… නපච්ඡාජාතපච්චයා…
නආකසවනපච්චයා… (සහජාතසදිසං) නෙම්මපච්චයා – අජ්ඣත්තා ම්මකණ
ඛ්න්කධපටිච්චඅජ්ඣත්තා ම්මණාකචතනා. 

බහිද්ධා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා–බහිද්ධා ම්මකණඛ්න්කධපටිච්චබහිද්ධා ම්මණා කචතනා. 

නවිපාෙපච්ච ාදි 

7. අජ්ඣත්තා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා (පටිසන්ධි නත්ථි)… නඣානපච්චයා…කප.…

පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං අජ්ඣත්තා ම්මණංඑෙං…කප.….(1) 

බහිද්ධා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං බහිද්ධා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… නමග්ගපච්චයා (නකහතුසදිකසො. කමොකහො
නත්ථි)… නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අජ්ඣත්තා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්ච තකයොඛ්න්ධා…කප.….(1) 

බහිද්ධා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප බහිද්ධා ම්මණං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.….(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

8. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත

ද්කව, නආකසවකනනෙම්කමනවිපාකෙනඣාකනනමග්කගනවිප්පයුත්කත

ද්කව (එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 
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3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

9. කහතුපච්චයා නඅධිපතියාද්කව…කප.…නවිපාකෙද්කව, නවිප්පයුත්කත
ද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

10. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව, සමනන්තක 
ද්කව…කප.…මග්කගද්කව…කප.…අවිගකත ද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2-6. සෙජාත-පච්ච -නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

11. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අජ්ඣත්තා ම්මණා කහතූ සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අජ්ඣත්තා ම්මණා 

කහතූසම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – බහිද්ධා ම්මණා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං…කප.…

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

12. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අජ්ඣත්තං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං

පච්චකවක්ඛ්ති, කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පච්චකවක්ඛ්ති, 

අජ්ඣත්තා ම්මණං අජ්ඣත්තං දිබ්බං චක්ඛුං පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං
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කසොතධාතුං…කප.… ඉද්ධිවිධඤාණං…කප.…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණං…කප.…
අනාගතංසඤාණංපච්චකවක්ඛ්ති.අරියාඅජ්ඣත්තා ම්මකණපහීකන කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ 
සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. අජ්ඣත්තා ම්මකණ අජ්ඣත්කත ඛ්න්කධ

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ
අජ්ඣත්තා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.

අජ්ඣත්තා ම්මණා අජ්ඣත්තා ඛ්න්ධා පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – බහිද්ධා විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 

පච්චකවක්ඛ්ති, කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පච්චකවක්ඛ්ති. 

අජ්ඣත්තා ම්මණං බහිද්ධා දිබ්බං චක්ඛුං පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං
කසොතධාතුං…කප.… ඉද්ධිවිධඤාණං…කප.…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.… යථාෙම්මූපගඤාණං…කප.… 

අනාගතංසඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති, අජ්ඣත්තා ම්මකණ බහිද්ධා ඛ්න්කධ
අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති…කප.… කචකතොපරියඤාකණන

අජ්ඣත්තා ම්මණබහිද්ධාචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තංජානාති, අජ්ඣත්තා ම්මණා

බහිද්ධා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

13. බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – බහිද්ධා ම්මණං බහිද්ධා දිබ්බං චක්ඛුං

පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බං කසොතධාතුං පච්චකවක්ඛ්ති. ඉද්ධිවිධඤාණං…කප.…
කචකතොපරියඤාණං…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…කප.…
යථාෙම්මූපගඤාණං…කප.… අනාගතංසඤාණං පච්චකවක්ඛ්ති. 
බහිද්ධා ම්මකණ බහිද්ධා ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො
විපස්සති…කප.… කචකතොපරියඤාකණන
බහිද්ධා ම්මණබහිද්ධාචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති. බහිද්ධා ම්මණා 

බහිද්ධා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා
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උකපොසථෙම්මං ෙත්වාතංපච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානිපච්චකවක්ඛ්ති, 
ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, බහිද්ධා ම්මකණ පහීකන කික කස 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ
සමුදාචිණ්කණ කික කසජානන්ති.බහිද්ධා ම්මණංඅජ්ඣත්තං දිබ්බං චක්ඛුං

පච්චකවක්ඛ්ති, දිබ්බංකසොතධාතුං…ඉද්ධිවිධඤාණං…කචකතොපරියඤාණං…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං… යථාෙම්මූපගඤාණං… අනාගතංසඤාණං…

බහිද්ධා ම්මකණ අජ්ඣත්කත ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ අජ්ඣත්තා ම්මකණො  ාකගො 
උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. බහිද්ධා ම්මණා අජ්ඣත්තා

ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අධිපතිපච්චක ො 

14. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අජ්ඣත්තං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. 
අජ්ඣත්තා ම්මණං අජ්ඣත්තං දිබ්බං චක්ඛුං ගරං ෙත්වා…කප.… දිබ්බං 
කසොතධාතුං…කප.… ඉද්ධිවිධඤාණං… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං…
යථාෙම්මූපගඤාණං… අනාගතංසඤාණං ගරං ෙත්වා…කප.…

අජ්ඣත්තා ම්මකණඅජ්ඣත්කතඛ්න්කධගරංෙත්වා අස්සාකදතිඅභිනන්දති, 

තං ගරං ෙත්වා අජ්ඣත්තා ම්මකණො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – අජ්ඣත්තා ම්මණාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

15. බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – බහිද්ධා ම්මණාධිපති

සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වාසී ංසමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ
සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.… අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා
මග්ගං… ඵ ං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. බහිද්ධා ම්මණං අජ්ඣත්තං
දිබ්බං චක්ඛුං ගරං ෙත්වා…කප.… දිබ්බං කසොතධාතුං… ඉද්ධිවිධඤාණං…
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කචකතොපරියඤාණං…පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං… යථාෙම්මූපගඤාණං…

අනාගතංසඤාණං ගරං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, බහිද්ධා ම්මකණ අජ්ඣත්කත

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා 

අජ්ඣත්තා ම්මකණො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත පච්චක ො 

16. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අජ්ඣත්තා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අජ්ඣත්තා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අජ්ඣත්තා ම්මණං චුතිචිත්තං
බහිද්ධා ම්මණස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අජ්ඣත්තා ම්මණං භවඞ්ගං බහිද්ධා ම්මණාය ආවජ්ජනාය 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අජ්ඣත්තා ම්මණාඛ්න්ධාබහිද්ධා ම්මණස්ස 
වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අජ්ඣත්තා ම්මණං අනුක ොමං
කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා…
නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

17. බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා බහිද්ධා ම්මණා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං බහිද්ධා ම්මණානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. බහිද්ධා ම්මණං අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං 
කවොදානස්ස…කගොත්රභුසමග්ගස්ස…කවොදානංමග්ගස්ස…මග්කගොඵ ස්ස…

ඵ ංඵ ස්ස… අනුක ොමංඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – බහිද්ධා ම්මණං චුතිචිත්තං
අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
බහිද්ධා ම්මණං භවඞ්ගං අජ්ඣත්තා ම්මණාය ආවජ්ජනාය
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. බහිද්ධා ම්මණාඛ්න්ධාඅජ්ඣත්තා ම්මණස්ස

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 
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18. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො… නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

19. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අජ්ඣත්තා ම්මණා අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා, 

අජ්ඣත්තා ම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, 

අනත්තානුපස්සනාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අජ්ඣත්තා ම්මණා

අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා බහිද්ධා ම්මණාය

අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, අනත්තානුපස්සනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

20. බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – බහිද්ධා ම්මණා

අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා බහිද්ධා ම්මණාය

අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, අනත්තානුපස්සනාය 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

බහිද්ධා ම්මණා අනිච්චානුපස්සනා, දුක්ඛ්ානුපස්සනා, අනත්තානුපස්සනා 

අජ්ඣත්තා ම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය, දුක්ඛ්ානුපස්සනාය, 

අනත්තානුපස්සනාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආකසවනපච්චක ො 

21. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අජ්ඣත්තා ම්මණා ඛ්න්ධා
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පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අජ්ඣත්තා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – අජ්ඣත්තා ම්මණං අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස, 

අනුක ොමං කවොදානස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා බහිද්ධා ම්මණා ඛ්න්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං බහිද්ධා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො. බහිද්ධා ම්මණං අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං
කවොදානස්ස… කගොත්රභුස මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 

22. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 

අජ්ඣත්තා ම්මණා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – අජ්ඣත්තා ම්මණා
කචතනා විපාොනං අජ්ඣත්තා ම්මණානං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අජ්ඣත්තා ම්මණා කචතනා

විපාොනංබහිද්ධා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – බහිද්ධා ම්මණා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – බහිද්ධා ම්මණා කචතනා

විපාොනංබහිද්ධා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – බහිද්ධා ම්මණා කචතනා

විපාොනං අජ්ඣත්තා ම්මණානංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාෙපච්ච ාදි 
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23. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො… ඣානපච්චකයනපච්චකයො … මග්ගපච්චකයන
පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…
නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…විගතපච්චකයන පච්චකයො… අවිගතපච්චකයන
පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

24. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නිස්සකය ද්කව, උපනිස්සකය චත්තාරි, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම චත්තාරි, 

විපාකෙද්කව…කප.… (සබ්බත්ථද්කව ), සම්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, 

නත්ථියාචත්තාරි, විගකත චත්තාරි, අවිගකතද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

25. අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො බහිද්ධා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා ම්මකණො ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

26. නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  චත්තාරි (සංඛිත්තං, සබ්බත්ථ චත්තාරි), නපුක ජාකත 
නපච්ඡාජාකත නආකසවකන…කප.… නවිප්පයුත්කත චත්තාරි…කප.…
කනොඅවිගකතචත්තාරි(එවං ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

27. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නඅනන්තක 
නසමනන්තක  නඋපනිස්සකයනආකසවකනනෙම්කම…කප.…කනොනත්ථියා
කනොවිගකතද්කව(සබ්බත්ථද්කව.එවං ගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

28. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය ද්කව, 

උපනිස්සකය චත්තාරි, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ

ද්කව…කප.… සම්පයුත්කත ද්කව, අත්ථියා ද්කව, නත්ථියා චත්තාරි, විගකත 

චත්තාරි, අවිගකතද්කව(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පඤ්හාවාක ො. 

අජ්ඣත්තා ම්මණත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

22. සනිදස්සනසප්පටිඝත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතං පටිච්ච ද්කව

මහාභූතා, ද්කව මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ
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මහාභූකත පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං
උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච චක්ඛ්ායතනං…කප.…

 සායතනං…කප.….(1) 

අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.

කඵොට්ඨබ්බායතනංපටිච්චරූපායතනං. (2) 

අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.

කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච ආකපොධාතු, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො

ආහාක ො.(3) 

අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – 

අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.

කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච රූපායතනං, ආකපොධාතු, ඉන්ද්රියං…කප.…

ෙබළීොක ො ආහාක ො.(4) 

අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –

අනිදස්සනසප්පටිඝංඑෙං මහාභූතංපටිච්චද්කවමහාභූතාආකපොධාතුච, ද්කව
මහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං ආකපොධාතුච.අනිදස්සනසප්පටිකඝමහාභූකත
පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං
ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච චක්ඛ්ායතනං…කප.…

 සායතනං, ආකපොධාතු, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ොආහාක ො.(5) 

අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – 
අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.

කඵොට්ඨබ්බායතනංපටිච්චරූපායතනං, චක්ඛ්ායතනං…කප.… සායතනං.(6) 

අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච 
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා– අනිදස්සනසප්පටිකඝමහාභූකතපටිච්චසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
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අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච රූපායතනං, 

චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං, ආකපොධාතු, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…

ෙබළීොක ොආහාක ො.(7) 

2. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 
ඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ
පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්චෙටත්තාරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…ඛ්න්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා.ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. ආකපොධාතුං පටිච්ච 

ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබළීොක ොආහාක ො.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං.
ආකපොධාතුං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං.ආකපොධාතුංපටිච්චරූපායතනං.(2) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ පටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං.
ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං.ආකපොධාතුංපටිච්චචක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං.(3) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – 

අනිදස්සනඅප්පටිඝංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා. 
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… ආකපොධාතුං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.
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ආකපොධාතුංපටිච්චරූපායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ොආහාක ො.

(4) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
අනිදස්සනඅප්පටිඝංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.

ආකපොධාතුං පටිච්ච චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… 

ෙබළීොක ොආහාක ො.(5) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච 
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං. ආකපොධාතුං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. ආකපොධාතුං පටිච්ච රූපායතනං, 

චක්ඛ්ායතනං…කප.… සායතනං.(6) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච 
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිඝංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… ආකපොධාතුං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං
ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. ආකපොධාතුං පටිච්ච රූපායතනං

චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො

ආහාක ො.(7) 
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3. අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–අනිදස්සනඅප්පටිකඝ
ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච
ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං 
ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච

රූපායතනං.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–අනිදස්සනඅප්පටිකඝ
ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං. අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතඤ්ච

ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, ද්කව මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච
පටිච්ච එෙං මහාභූතං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච
පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච චක්ඛ්ායතනං…කප.…

 සායතනං. (2) 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–අනිදස්සනඅප්පටිකඝ
ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච
ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං
ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච

ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබළීොක ොආහාක ො.(3) 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං. 
අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

456 

පටුන 

ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච

රූපායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබළීොක ොආහාක ො.(4) 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං.
අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං
ෙටතාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච 

චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො

ආහාක ො.(5) 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.
පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං.
අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං 
ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච

රූපායතනං, චක්ඛ්ායතනං…කප.… සායතනං.(6) 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–අනිදස්සනඅප්පටිකඝඛ්න්කධචමහාභූකත
ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං.
අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච

ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච රූපායතනං, චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං, 

ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබළීොක ොආහාක ො.(7) 
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ආ ම්මණපච්චක ො 

4. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා–අනිදස්සනඅප්පටිඝංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ …කප.…පටිසන්ධික්ඛ්කණඅනිදස්සනඅප්පටිඝං
එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… වත්ථුං

පටිච්ච ඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

5. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතං පටිච්ච ද්කව

මහාභූතා, ද්කව මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ

මහාභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං රූපංඋපාදාරූපං.(1) 

(අනිදස්සනසප්පටිඝමූ කෙඉමිනාො කණනසත්තපඤ්හා විභජිතබ්බා, 
පරිකයොසානපදානත්ථි.) 

6. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං
රූපංඋපාදාරූපං. 

(ඉමිනාො කණන අනිදස්සනඅප්පටිඝමූ කෙසත්ත පඤ්හා විභජිතබ්බා, 
නිට්ඨානපදානත්ථි.) 

7. අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. අනිදස්සනඅප්පටිකඝ මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච
පටිච්චසනිදස්සනසප්පටිඝංචිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං. 

(ඉමිනාො කණනසත්තපිපඤ්හාවිභජිතබ්බා.) 

අනන්ත -සමනන්ත පච්ච ා 

8. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිඅනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා(ආ ම්මණසදිසං). 
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සෙජාතපච්චක ො 

9. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා–අනිදස්සනසප්පටිඝංඑෙංමහාභූතංපටිච්චද්කව

මහාභූතා, ද්කව මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ
මහාභූකත පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං
උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං.
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං
මහාභූතංපටිච්චද්කවමහාභූතා…කප.…. 

(අනිදස්සනසප්පටිඝමූ ොසත්තපඤ්හාඉමිනාො කණන විභජිතබ්බා.) 

10. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝං ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා. ආකපොධාතුං
පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.
ආකපොධාතුං පටිච්ච ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො ආහාක ො. බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං ආකපොධාතුං පටිච්ච 

අනිදස්සනඅප්පටිඝංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

(අනිදස්සනඅප්පටිඝමූ කෙසත්තපඤ්හාඉමිනාො කණන ොතබ්බා.) 

11. අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති සහජාතපච්චයා –
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච
මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ
මහාභූකතචආකපොධාතුඤ්චපටිච්චසනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානංරූපං
ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච
රූපායතනං. බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිඝංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

(ඉමිනාො කණනසත්තපඤ්හාවිභජිතබ්බා.) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චක ො 
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12. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–අනිදස්සනසප්පටිඝංඑෙංමහාභූතංපටිච්ච

ද්කවමහාභූතා, ද්කව මහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත පටිච්ච

ආකපොධාතු. (2) 

අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – 

අනිදස්සනසප්පටිඝංඑෙංමහාභූතංපටිච්චද්කවමහාභූතාආකපොධාතුච, ද්කව

මහාභූකත පටිච්චඑෙංමහාභූතංආකපොධාතුච.බාහි ං…කප.….(3) 

13. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිඝංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාවත්ථුච…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධ…කප.…ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝා

මහාභූතා.බාහි ං…කප.….(2) 

14. අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා –

අනිදස්සනසප්පටිඝංඑෙංමහාභූතඤ්ච ආකපොධාතුඤ්චපටිච්චද්කවමහාභූතා, 

ද්කවමහාභූකතචආකපොධාතුඤ්චපටිච්චඑෙං මහාභූතං.බාහි ං…කප.….(1) 

නිස්ස පච්ච ාදි 

15. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා… පුක ජාතපච්චයා…
ආකසවනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා… ආහා පච්චයා…
ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… සම්පයුත්තපච්චයා…
විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා…
අවිගතපච්චයා. 
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1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

16. කහතුයා එෙවීස, ආ ම්මකණ එෙං, අධිපතියා එෙවීස, අනන්තක 

එෙං, සමනන්තක  එෙං, සහජාකත එෙවීස, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය

එෙවීස, උපනිස්සකය එෙං, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම 

එෙවීස, විපාකෙආහාක එෙවීස, ඉන්ද්රිකයඑෙවීස, ඣාකන මග්කග එෙවීස, 

සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙවීස, අත්ථියා එෙවීස, නත්ථියා එෙං, 

විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙවීස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

17. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා –අනිදස්සනසප්පටිඝංඑෙංමහාභූතංපටිච්චද්කව

මහාභූතා, ද්කව මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ
මහාභූකත පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං
උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං.
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං

අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතං පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, ද්කව මහාභූකත

පටිච්චඑෙංමහාභූතං, මහාභූකතපටිච්ච…කප.…. 

(අනිදස්සනසප්පටිඝමූ කෙ ඉමිනා ො කණන සත්තපි පඤ්හා 
විභජිතබ්බා.) 

18. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අනිදස්සනඅප්පටිඝං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිඝංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච

ෙටත්තාරූපං…කප.… ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා.
ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං 
උපාදාරූපං.ආකපොධාතුංපටිච්ච ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබළීොක ො ආහාක ො.
බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං
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ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.
විචිකිච්ඡාසහගකත උද්ධච්චසහගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහගකතො
උද්ධච්චසහගකතොකමොකහො. 

(අනිදස්සනඅප්පටිඝමූ ොඉමිනාො කණනසත්තපඤ්හා විභජිතබ්බා.) 

19. අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ
ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං.
අනිදස්සනසප්පටිකඝමහාභූකතචආකපොධාතුඤ්චපටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච
ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච රූපායතනං. බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… 
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච
ආකපොධාතුඤ්චපටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

(ඉමිනාො කණනසත්තපඤ්හාවිත්ථාක තබ්බා අසම්කමොහන්කතන.) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

20. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතං පටිච්ච

ද්කව මහාභූතා, ද්කව මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ
මහාභූකත පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං 
උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං.

බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…, උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං 

අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතං පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, ද්කව මහාභූකත
පටිච්චඑෙං මහාභූතං…කප.…. 

(අනිදස්සනසප්පටිඝමූ ො ඉමිනා ො කණන සත්තපි පඤ්හා 
විත්ථාක තබ්බා.) 

21. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං.
ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු…කප.… ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. ආකපොධාතුං පටිච්ච 
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ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො ආහාක ො. බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං
ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

(අනිදස්සනඅප්පටිඝමූ කෙ ඉමිනා ො කණන සත්තපි පඤ්හා
විත්ථාක තබ්බා.) 

22. අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –
අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ ච
මහාභූකත ච පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං. අනිදස්සනසප්පටිකඝ
මහාභූකත චආකපොධාතුඤ්චපටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිඝංචිත්තසමුට්ඨානංරූපං
ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච
රූපායතනං. බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං අනිදස්සනසප්පටිකඝ මහාභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිඝංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

(ඝටකනඉමිනාො කණනසත්තපිපඤ්හාවිභජිතබ්බා.) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

23. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා (සහජාතසදිසං)… නඅනන්ත පච්චයා…
නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – අනිදස්සනසප්පටිකඝ
මහාභූකත පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං
උපාදාරූපං. කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච චක්ඛ්ායතනං…කප.…  සායතනං…
බාහි ං…ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානංමහාභූකත
පටිච්චඅනිදස්සනසප්පටිඝංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

(ඉමිනාො කණනඑෙවීසපඤ්හාවිභජිතබ්බා.) 

නඋපනිස්සයපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා… නපච්ඡාජාතපච්චයා… 
නආකසවනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා – බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං… අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතං පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, 
ද්කවමහාභූකතපටිච්චඑෙං මහාභූතං.අනිදස්සනසප්පටිකඝමහාභූකතපටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිඝං උපාදාරූපං (ෙම්මං විභජිත්වා නෙම්කමකනව එෙවීස

පඤ්හා ොතබ්බා), නවිපාෙපච්චයා (පටිසන්ධිපි ෙටත්තාපි නත්ථි, 

පඤ්චකවොොක කයව ොතබ්බා), නආහා පච්චයා – බාහි ං…



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

463 

පටුන 

උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… (ඉමිනාො කණන විභජිතබ්බා
එෙවීසාපි). 

නඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

24. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඉන්ද්රියපච්චයා–බාහි ං…ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං…
අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං මහාභූකත

පටිච්ච රූපජීවිතින්ද්රියං (සංඛිත්තං, සබ්කබ පඤ්හා විභජිතබ්බා)…
නඣානපච්චයා – බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… 

අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමහාභූතං(සංඛිත්තං, සත්තපිපඤ්හාවිභජිතබ්බා). 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ…කප.…බාහි ං…ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං ආකපොධාතුං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං
ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

(එවංසත්තපිපඤ්හාවිභජිතබ්බා.) 

25. අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා – බාහි ං…

ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…, අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
අනිදස්සනසප්පටිකඝමහාභූකතචආකපොධාතුඤ්ච පටිච්චසනිදස්සනසප්පටිඝං
ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

(එවං සත්තපි පඤ්හා විභජිතබ්බා), නමග්ගපච්චයා… (නකහතුසදිසං 
ොතබ්බං. පරිපුණ්ණං. කමොකහො නත්ථි). නසම්පයුත්තපච්චයා…

නවිප්පයුත්තපච්චයා (පරිපුණ්ණං)…කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවිගතපච්චයා. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

26. නකහතුයා එෙවීස, නආ ම්මකණ එෙවීස, නඅධිපතියා එෙවීස 

(සංඛිත්තං, සබ්බත්ථඑෙවීස), කනොනත්ථියාඑෙවීස, කනොවිගකතඑෙවීස (එවං
ගකණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 
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3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

27. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙවීස, නඅධිපතියා එෙවීස…කප.…

නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙවීස, නසම්පයුත්කත එෙවීස, නවිප්පයුත්කත

එෙං, කනොනත්ථියාඑෙවීස, කනොවිගකතඑෙවීස(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

28. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, සමනන්තක 

එෙං, සහජාකතඑෙවීස …කප.…ඣාකනඑෙවීස, මග්කගඑෙං, සම්පයුත්කත

එෙං, විප්පයුත්කත එෙවීස, අත්ථියා එෙවීස, නත්ථියා එෙං, විගකත එෙං, 
අවිගකතඑෙවීස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2-6. සෙජාත-පච්ච -නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි පටිච්චවා සදිසා, 
සංසට්ඨවාක ොපිසම්පයුත්තවාක ොපිඅරූකපකයවොතබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

29. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අනිදස්සනඅප්පටිඝා කහතූ සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝා කහතූ
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො–අනිදස්සනඅප්පටිඝාකහතූසනිදස්සනසප්පටිඝානං 
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො.

පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 

(අනිදස්සනඅප්පටිඝමූ කෙකයව ඉමිනා ො කණන සත්ත පඤ්හා
විභජිතබ්බා.) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

30. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – රූකප අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, 

දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.සනිදස්සනසප්පටිඝාඛ්න්ධාඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. චක්ඛුං…කප.…ොයං…සද්කද…ගන්කධ…

 කස…කඵොට්ඨබ්කබ… අනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, සද්දායතනං කසොතවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… අනිදස්සනසප්පටිඝා ඛ්න්ධා

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

31. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා

උකපොසථෙම්මංෙත්වාතංපච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානිපච්චකවක්ඛ්ති, 

ඣානා…කප.… අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, ඵ ං

පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග්ගස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. 

අරියා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබසමුදාචිණ්කණකික කසජානන්ති…කප.…වත්ථුං…
ඉත්ථින්ද්රියං… පුරිසින්ද්රියං… ජීවිතින්ද්රියං… ආකපොධාතුං… ෙබළීො ං
ආහා ං… අනිදස්සනඅප්පටිකඝ ඛ්න්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති, කචකතොපරියඤාකණන අනිදස්සනඅප්පටිඝචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං
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පටුන 

ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.…

අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූපගඤාණස්ස, අනාගතංසඤාණස්ස, 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

32. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – රූපංගරංෙත්වාඅස්සාකදති 

අභිනන්දති, තංගරංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛුං…කප.… ොයං…
සද්කද… ගන්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ… ගරං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංගරංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(1) 

33. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– දානං දත්වා සී ං සමාදියිත්වා උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං ගරං
ෙත්වා…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.… අරියා මග්ගා
වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ං ගරං ෙත්වා…කප.… 

නිබ්බානං ගරං ෙත්වා… නිබ්බානං කගොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග්ගස්ස, 
ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුං… ඉත්ථින්ද්රියං… පුරිසින්ද්රියං… 
ජීවිතින්ද්රියං… ආකපොධාතුං… ෙබළීො ං ආහා ං… අනිදස්සනඅප්පටිකඝ

ඛ්න්කධ ගරං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ගරං ෙත්වා  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – අනිදස්සනඅප්පටිඝාධිපති 
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අනිදස්සනඅප්පටිඝාධිපති
සනිදස්සනසප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

(අනිදස්සනඅප්පටිඝමූ කෙ සත්තපි පඤ්හා විභජිතබ්බා, අධිපති 
තිවිධරූපසඞ්ගකහන.) 
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අනන්ත පච්චක ො 

34. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… කගොත්රභුස 

මග්ගස්ස… කවොදානං මග්ගස්ස… මග්කගො ඵ ස්ස… ඵ ං ඵ ස්ස…
අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

සමනන්ත පච්චක ො 

35. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(අනන්ත සදිසං). 

සෙජාතපච්ච ාදි 

36. අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චවා සදිසං සාධුෙං ොතබ්බං.

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකය පටිච්චවාක  අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසං, නිස්සයපච්චකය
පටිච්චවා සදිසං). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

37. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –වණ්ණසම්පදංපත්ථයමාකනො

දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං…කප.… වණ්ණසම්පදා

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය,  ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, 

ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස, මග්ගස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – චක්ඛුසම්පදං
පත්ථයමාකනො…කප.… ොයසම්පදං… සද්දසම්පදං…කප.…

කඵොට්ඨබ්බසම්පදං පත්ථයමාකනො දානං කදති, සී ං සමාදියති, 
උකපොසථෙම්මං…උතුං…කසනාසනංඋපනිස්සායදානං කදතිසී ංසමාදියති.
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උකපොසථෙම්මං, ඣානං… විපස්සනං… මග්ගං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං 
උප්පාකදති පාණං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. චක්ඛුසම්පදා…කප.…

කඵොට්ඨබ්බසම්පදා, උතු, කසනාසනං සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, 

 ාගස්ස…කප.… පත්ථනාය, ොයිෙස්ස සුඛ්ස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛ්ස්ස, 

මග්ගස්ස, ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

38. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං

උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං… ඣානං…

සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති. සී ං…කප.…

පඤ්ඤං…  ාගං…කප.… පත්ථනං, ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං…
කභොජනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති. සද්ධා …කප.…

පඤ්ඤා,  ාකගො…කප.…පත්ථනා, ොයිෙංසුඛ්ං…ොයිෙංදුක්ඛ්ං… කභොජනං

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, මග්ගස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

පුක ජාතපච්චක ො 

39. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණපුක ජාතං – රූකප අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…විචිකිච්ඡා…කප.…උද්ධච්චං…කප.…කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.…ොයං…සද්කද…කප.…කඵොට්ඨබ්කබ 

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං

සුණාති, සද්දායතනං කසොතවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – වත්ථුං… ඉත්ථින්ද්රියං… පුරිසින්ද්රියං… ජීවිතින්ද්රියං…
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ආකපොධාතුං… ෙබළීො ං ආහා ං… අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං 

උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

40. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච

අනිදස්සනඅප්පටිඝානංඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. චක්ඛ්ායතනඤ්ච වත්ථු ච…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. රූපායතනඤ්ච චක්ඛ්ායතනඤ්ච 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

41. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

(එවංසත්තපඤ්හාවිභජිතබ්බා, තිවිධරූපසඞ්ගකහො.)(7) 

ආකසවනපච්චක ො 

42. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ඛ්න්ධානං ආකසවනපච්චකයන
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පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… කගොත්රභුස 

මග්ගස්ස…කවොදානංමග්ගස්ස ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 

43. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 

අනිදස්සනඅප්පටිඝා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං
අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – අනිදස්සනඅප්පටිඝා
කචතනා විපාොනං ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛ්ණිො. සෙජාතා – 
අනිදස්සනඅප්පටිඝා කචතනා සනිදස්සනසප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 

නානාක්ඛණිො – අනිදස්සනඅප්පටිඝා කචතනා සනිදස්සනසප්පටිඝානං

ෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

(එවං සත්ත පඤ්හා සහජාතා නානාක්ඛ්ණිො ඉමිනා ො කණන 

විභජිතබ්බා, තිවිධරූපසඞ්ගකහො.)(7) 

විපාෙපච්චක ො 

44. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානංඅනිදස්සනඅප්පටිඝානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං විපාෙපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.…ඛ්න්ධාවත්ථුස්ස විපාෙපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාො අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා
සනිදස්සනසප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා

සනිදස්සනසප්පටිඝානංෙටත්තාරූපානංවිපාෙපච්චකයන පච්චකයො.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

471 

පටුන 

(එවංසත්තපඤ්හාවිත්ථාක තබ්බා, පවත්තිපටිසන්ධි.)(7) 

ආො පච්චක ො 

45. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අනිදස්සනඅප්පටිඝා ආහා ා සම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
ආහා පච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝා ආහා ා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං
ආහා පච්චකයන පච්චකයො. ෙබළීොක ො ආහාක ො ඉමස්ස

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්සොයස්සආහා පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අනිදස්සනඅප්පටිඝා ආහා ා
සනිදස්සනසප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ආහා පච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝා ආහා ා
සනිදස්සනසප්පටිඝානං ෙටත්තාරූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො.
ෙබළීොක ො ආහාක ො ඉමස්ස සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ොයස්ස 

ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

(එවං සත්ත පඤ්හා පවත්තිපටිසන්ධි විභජිතබ්බා, සත්තසුපිෙබළීොක ො

ආහාක ොොතබ්කබො.)(7) 

ඉන්ද්රි පච්චක ො 

46. අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං 
ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඉන්ද්රියා
සම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. රූපජීවිතින්ද්රියං අනිදස්සනඅප්පටිඝානං

ෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඉන්ද්රියා
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සනිදස්සනසප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඉන්ද්රියා
සනිදස්සනසප්පටිඝානං ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.
රූපජීවිතින්ද්රියං සනිදස්සනසප්පටිඝානං ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

(එවං පවත්තිපටිසන්ධි සත්ත පඤ්හා විභජිතබ්බා, රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

අන්කතඅන්කත.)(7) 

47. අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්සධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො– චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණසහගතානං ඛ්න්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ොයින්ද්රියඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණඤ්ච

ොයවිඤ්ඤාණසහගතානංඛ්න්ධානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඣානපච්ච ාදි 

48. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන පච්චකයො…
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – අනිදස්සනඅප්පටිකඝො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

49. අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 

අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණ අනිදස්සනඅප්පටිඝා
ඛ්න්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අනිදස්සනඅප්පටිඝානං 

ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනිදස්සනඅප්පටිඝා



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

473 

පටුන 

ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා සනිදස්සනසප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.පටිසන්ධික්ඛ්කණඅනිදස්සනඅප්පටිඝා
ඛ්න්ධා සනිදස්සනසප්පටිඝානං ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

සනිදස්සනසප්පටිඝස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

(අවකසසාපඤ්චපඤ්හාඑවංවිත්ථාක තබ්බා.සහජාතා, පච්ඡාජාතා.) 

අත්ථිපච්චක ො 

50. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – රූකප අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, රූපායතනං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

51. අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං මහාභූතං ද්වින්නං
මහාභූතානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව මහාභූතා එෙස්ස මහාභූතස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. අනිදස්සනසප්පටිඝා මහාභූතා
අනිදස්සනසප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙටත්තාරූපානං
උපාදාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. කඵොට්ඨබ්බායතනං 
චක්ඛ්ායතනස්ස…කප.…  සායතනස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. බාහි ං…
ආහා සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… එෙං මහාභූතං ද්වින්නං මහාභූතානං
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.ද්කව මහාභූතාඑෙස්සමහාභූතස්සඅත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. උතුසමුට්ඨානා මහාභූතා අනිදස්සනසප්පටිඝානං උපාදාරූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. අසඤ්ඤසත්තානං අනිදස්සනසප්පටිඝං එෙං
මහාභූතං ද්වින්නං මහාභූතානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව

මහාභූතා…කප.….(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

(පටිච්චවාක නිස්සයපච්චයසදිසං.) 
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අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – 

අනිදස්සනසප්පටිඝා මහාභූතා අනිදස්සනඅප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං 
රූපානං ෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (යාව 

අසඤ්ඤසත්තා විත්ථාක තබ්බා). පුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… ොයං, 

සද්කද…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

(අවකසසා චත්තාක ො පඤ්හා විත්ථාක තබ්බා. පටිච්චවාක 

සහජාතපච්චයසදිසා, නින්නානාෙ ණා.)(7) 

52. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – අනිදස්සනඅප්පටිකඝො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං අනිදස්සනඅප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛ්කණ…කප.…
ආකපොධාතු අනිදස්සනඅප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
ෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානං…කප.… ආකපොධාතු ඉත්ථින්ද්රියස්ස…කප.…
ෙබළීො ාහා ස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. බාහි ං…ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං ආකපොධාතු අනිදස්සනඅප්පටිඝානං

ෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
වත්ථුං… ඉත්ථින්ද්රියං… පුරිසින්ද්රියං… ජීවිතින්ද්රියං… ආකපොධාතුං…

ෙබළීො ං ආහා ං… අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, වත්ථු

අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස

ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. රූපජීවිතින්ද්රි ං 
අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (එවං

අවකසසා ඡ පඤ්හා විභජිතබ්බා. සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියම්පි

ොතබ්බා).(7) 

53. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 
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අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 
සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච සනිදස්සනසප්පටිඝානං
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛ්කණ…

(සංඛිත්තං, අසඤ්ඤසත්තානඤ්ච ොතබ්බා).(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 

අනිදස්සනසප්පටිඝස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(2) 

54. අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාතා – අනිදස්සනඅප්පටිඝා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච 
අනිදස්සනඅප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා ොතබ්බා). පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනඤ්ච වත්ථු ච…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච අනිදස්සනඅප්පටිඝානං ඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) (අවකසසා චතස්කසොපඤ්හාවිභජිතබ්බා.)(7) 

55. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 

රූපායතනඤ්ච චක්ඛ්ායතනඤ්ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච

ධම්මාඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො– සෙජාතං, 

පුක ජාතං. රූපායතනඤ්ච චක්ඛ්ායතනඤ්ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්ච

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසහගතානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

(නත්ථිවිගතපච්චයංඅනන්ත සදිසං.අවිගතපච්චයං අත්ථිසදිසං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

56. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  එෙං, 

සමනන්තක  එෙං, සහජාකත එෙවීස, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය එෙවීස, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතඡ, පච්ඡාජාකතසත්ත, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කම

සත්ත, විපාකෙසත්ත, ආහාක සත්ත, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනසත්ත, මග්කග
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සත්ත, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත අට්ඨ, අත්ථියා පඤ්චවීස, නත්ථියා

එෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතපඤ්චවීස. 

කෙතුසභා ං 

57. කහතුපච්චයා අධිපතියාසත්ත, සහජාකතසත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, 

නිස්සකයසත්ත, විපාකෙසත්ත, ඉන්ද්රිකයසත්ත, මග්කගසත්ත, සම්පයුත්කත

එෙං, විප්පයුත්කතසත්ත, අත්ථියා සත්ත, අවිගකතසත්ත. 

කෙතුසාමඤ්ඤඝටනා(9) 

58. කහතු-සහජාත-නිස්සය-අත්ථි-අවිගතන්ති සත්ත. කහතු-සහජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු-සහජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නිස්සය-සම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු-සහජාත-නිස්සය-

විප්පයුත්ත-අත්ථි -අවිගතන්තිසත්ත (අවිපාෙං-4). 

කහතු-සහජාත-නිස්සය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති සත්ත. කහතු-සහජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නිස්සයවිපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු-සහජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නිස්සය-විපාෙ-සම්පයුත්ත-අත්ථිඅවිගතන්ති එෙං. කහතු-
සහජාත-නිස්සය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති සත්ත. කහතු-සහජාත-

අඤ්ඤමඤ්ඤ-නිස්සය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං (සවිපාෙං-5). 

(එවංසබ්කබොගණනවාක ොගකණතබ්කබො.) 

අනුක ොමං. 

2. පච්චනීයුද්ධාක ො 

59. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච 

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච 

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස චධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො. (5) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච

අනිදස්සනසප්පටිඝස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො. (6) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච
අනිදස්සනසප්පටිඝස්සචඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්සච ධම්මස්සසහජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(7) 

60. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච 
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(4) 
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අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච 
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(5) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච 

අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(6) 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච
අනිදස්සනසප්පටිඝස්සචඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්සච ධම්මස්සසහජාතපච්චකයන

පච්චකයො … පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(7) 

61. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්සධම්මස්ස පුක ජාතං.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 

සනිදස්සනසප්පටිඝස්සධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 

අනිදස්සනසප්පටිඝස්සධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්සධම්මස්සසහජාතං, පුක ජාතං.(3) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 
සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 
අනිදස්සනසප්පටිඝස්සචඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයන

පච්චකයො. (5) 

අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 
සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො. (6) 
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අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 
සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච අනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ච 

ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(7) 

62. සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා 

අනිදස්සනඅප්පටිඝස්සධම්මස්සපුක ජාතං.(1) 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝොච 

ධම්මා අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

63. නකහතුයා පඤ්චවීස, නආ ම්මකණ ද්වාවීස, නඅධිපතියා පඤ්චවීස, 

නඅනන්තක  පඤ්චවීස, නසමනන්තක  පඤ්චවීස, නසහජාකත ද්වාදස, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ චතුවීස, නනිස්සකය නව, නඋපනිස්සකය පඤ්චවීස, 

නපුක ජාකත බාවීස, නපච්ඡාජාකත පඤ්චවීස, නආකසවකන පඤ්චවීස, 

නෙම්කම පඤ්චවීස, නවිපාකෙ චතුවීස, නආහාක  පඤ්චවීස, නඉන්ද්රිකය

කතවීස, නඣාකන පඤ්චවීස, නමග්කග පඤ්චවීස, නසම්පයුත්කත චතුවීස, 

නවිප්පයුත්කතබාවීස, කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියාපඤ්චවීස, කනොවිගකත

පඤ්චවීස, කනොඅවිගකතනව. 

නකෙතුදුෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ බාවීස (පඨමගමනසදිසං), කනොඅවිගකත
නව. 

නකෙතුතිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා බාවීස, නඅනන්තක 

බාවීස, නසමනන්තක  බාවීස, නසහජාකත නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ බාවීස, 

නනිස්සකයනව, නඋපනිස්සකය එෙවීස, නපුක ජාකත බාවීස, නපච්ඡාජාකත

බාවීස…කප.… නසම්පයුත්කත බාවීස, නවිප්පයුත්කත බාවීස, කනොඅත්ථියා

නව, කනොනත්ථියා බාවීස, කනොවිගකත බාවීස, කනොඅවිගකත නව (එවං
ගකණතබ්බං). 
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පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

64. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, නඅනන්තක 

සත්ත, නසමනන්තක සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤසත්ත, නඋපනිස්සකයසත්ත, 

නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නසම්පයුත්කත සත්ත, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවිගකතසත්ත. 

කෙතුසාමඤ්ඤඝටනා 

65. කහතු-සහජාත-නිස්සය-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ

සත්ත…කප.… නඅනන්තක සත්ත, නසමනන්තක සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

සත්ත (ඉධාපි සංඛිත්තං), නසම්පයුත්කත සත්ත, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවිගකතසත්ත. 

කහතු -සහජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නිස්සය-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ

එෙං (සබ්බත්ථඑෙං), කනොවිගකතඑෙං(එවංගකණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

66. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  එෙං, 

සමනන්තක  එෙං, සහජාකත එෙවීස, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය එෙවීස, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතඡ, පච්ඡාජාකතසත්ත, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කම

සත්ත, විපාකෙසත්ත, ආහාක සත්ත, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනසත්ත, මග්කග

සත්ත, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත අට්ඨ, අත්ථියා පඤ්චවීස, නත්ථියා

එෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතපඤ්චවීස(එවංගකණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පඤ්හාවාක ොනිට්ඨිකතො. 

සනිදස්සනසප්පටිඝත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොකමතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

481 

පටුන 

දුතිකයොභාකගොනිට්ඨිකතො. 
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