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නකමොතස්සභ වකතොඅ ෙකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

  පට්ඨානපාළි 

(තතික ොභාක ො) 

ධම්මානුක ොකමදුෙපට්ඨානං 

1. කෙතුක ොච්ඡෙං 

1. කෙතුදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. කෙතුං ධම්මං පටිච්ච කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

අක ොභංපටිච්චඅකදොකසොඅකමොකෙො, අකදොසංපටිච්චඅක ොකභො අකමොකෙො, 

අකමොෙං පටිච්ච අක ොකභො අකදොකසො, ක ොභං පටිච්ච කමොකෙො, කමොෙං 

පටිච්ච ක ොකභො, කදොසං පටිච්ච කමොකෙො, කමොෙං පටිච්ච කදොකසො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

කෙතුංධම්මංපටිච්චනකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා– කෙතුං

ධම්මං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කෙතුං ධම්මං පටිච්ච කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කෙතුපච්චයා – අක ොභං පටිච්ච අකදොකසො අකමොකෙො සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං (චක්ෙං). ක ොභං පටිච්ච කමොකෙො
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

2. නකෙතුං ධම්මං පටිච්චනකෙතුධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
නකෙතුං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කවඛන්කධපටිච්චද්කවඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා; 

එෙංමොභූතං…කප.….(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

2 

පටුන 

නකෙතුංධම්මංපටිච්චකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා– නකෙතූ

ඛන්කධපටිච්චකෙතූ; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…වත්ථුංපටිච්චකෙතූ.(2) 

නකෙතුං ධම්මං පටිච්ච කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කෙතුපච්චයා – නකෙතුං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කෙතු ච
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධපටිච්චද්කවඛන්ධාකෙතු

ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථුංපටිච්චකෙතූසම්පයුත්තොච ඛන්ධා.(3) 

3. කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – අක ොභඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච අකදොකසො

අකමොකෙො(චක්ෙං).ක ොභඤ්චසම්පයුත්තකෙච ඛන්කධපටිච්චකමොකෙො, 
කදොසඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච කමොකෙො…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… අක ොභඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච අකදොකසො

අකමොකෙො…කප.….(1) 

කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – නකෙතුං එෙං ඛන්ධඤ්ච කෙතුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධචකෙතුඤ්චපටිච්චද්කව 

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුඤ්ච කෙතුඤ්චපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –නකෙතුං එෙංඛන්ධඤ්ච අක ොභඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා අකදොකසො අකමොකෙො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…
ද්කව ඛන්කධ ච අක ොභඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා අකදොකසො අකමොකෙො ච
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං (චක්ෙං). නකෙතුං එෙං ඛන්ධඤ්ච ක ොභඤ්ච
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…වත්ථුඤ්ච අක ොභඤ්චපටිච්ච 

අකදොකසොඅකමොකෙොසම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

4. කෙතුං ධම්මං පටිච්ච කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා
(රූපං ඡඩ්කෙත්වා අරූකපකයව නව පඤ්ො)… අධිපතිපච්චයා (පටිසන්ධි

නත්ථි, පරිපුණ්ණං) එෙං මොභූතං පටිච්ච…කප.… මොභූකත පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං උපාදාරූපං… (ඉමං නානං) අනන්ත පච්චයා…
සමනන්ත පච්චයා… සෙජාතපච්චයා (සබ්කබ මොභූතා යාව 
අසඤ්ඤසත්තා)… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නිස්සයපච්චයා…
උපනිස්සයපච්චයා… පුක ජාතපච්චයා… ආකසවනපච්චයා (ද්වීසුපි



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

3 

පටුන 

පටිසන්ධි නත්ථි)… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා (සංඛිත්තං)…
අවි තපච්චයා. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

5. කෙතුයානව, ආ ම්මකණනව (සබ්බත්ථනව), අවි කතනව(එවං
 කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

6. නකෙතුං ධම්මංපටිච්චනකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–
අකෙතුෙං නකෙතුංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච 
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…

ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා; එෙං මොභූතං…කප.…
බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.….(1) 

නකෙතුං ධම්මං පටිච්ච කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – 
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(2) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

7. කෙතුංධම්මං පටිච්චනකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා

–කෙතුංපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

නකෙතුං ධම්මංපටිච්චනකෙතුධම්කමො උප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා

–නකෙතූඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…

සබ්කබමොභූතා…කප.….(1) 

කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආ ම්මණපච්චයා – කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… නඅධිපතිපච්චයා…
(පරිපුණ්ණං) නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා…
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නඋපනිස්සයපච්චයා. 
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නපුක ජාතපච්චක ො 

8. කෙතුං ධම්මංපටිච්චකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–
අරූකප අක ොභං පටිච්ච අකදොකසො අකමොකෙො (චක්ෙං). ක ොභං පටිච්ච

කමොකෙො, කමොෙංපටිච්චක ොකභො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කෙතුංධම්මංපටිච්චනකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා – 

අරූකපකෙතුංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා, කෙතුංපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං 

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කෙතුං ධම්මං පටිච්ච කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අක ොභං පටිච්ච අකදොකසො අකමොකෙො

සම්පයුත්තොචඛන්ධා (චක්ෙං).ක ොභංපටිච්චකමොකෙොසම්පයුත්තොච

ඛන්ධා(චක්ෙං); පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

9. නකෙතුං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප නකෙතුං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.… නකෙතූ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…එෙංමොභූතං…කප.….(1) 

නකෙතුංධම්මංපටිච්චකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා – 

අරූකපනකෙතූඛන්කධපටිච්චකෙතූ; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

නකෙතුං ධම්මං පටිච්ච කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප නකෙතුං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

කෙතුච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

10. කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා–අරූකප අක ොභඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්ච

අකදොකසොඅකමොකෙො (චක්ෙං).අරූකපක ොභඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධ

පටිච්චකමොකෙො (චක්ෙං); පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප නකෙතුං එෙං ඛන්ධඤ්ච කෙතුඤ්ච පටිච්ච 
තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…නකෙතූඛන්කධචකෙතුඤ්ච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කෙතුඤ්ච මොභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප නකෙතුං එෙං ඛන්ධඤ්ච
අක ොභඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා අකදොකසො අකමොකෙො ච…කප.… ද්කව
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ඛන්කධ…කප.… (චක්ෙං). නකෙතුං එෙං ඛන්ධඤ්ච ක ොභඤ්ච පටිච්ච

තකයොඛන්ධාකමොකෙොච(චක්ෙං); පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

11. කෙතුං ධම්මං පටිච්ච කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා. 

නෙම්මපච්ච ාදි 

12. කෙතුංධම්මං පටිච්චනකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–

කෙතුංපටිච්චසම්පයුත්තො කචතනා.(1) 

නකෙතුං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – 
නකෙතූ ඛන්කධ පටිච්ච සම්පයුත්තො කචතනා… බාහි ං…

ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…කප.….(1) 

කෙතුඤ්ච නකෙතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නෙම්මපච්චයා–කෙතුඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්චසම්පයුත්තො

කචතනා. (1) 

කෙතුංධම්මංපටිච්චකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා… නව. 

නආො පච්ච ාදි 

13. නකෙතුං ධම්මංපටිච්චනකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආො පච්චයා
–බාහි ං…උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…නඉන්ද්රියපච්චයා 

– බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං … උතුසමුට්ඨානං…කප.…

අසඤ්ඤසත්තානං මොභූකත පටිච්ච රූපජීවිතින්ද්රියං, නඣානපච්චයා –

පඤ්චවිඤ්ඤාණං …කප.… බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…නමග් පච්චයා – අකෙතුෙං
නකෙතුං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච…කප.… බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… නසම්පයුත්තපච්චයා… 

නවිප්පයුත්තපච්චයා… (නපුක ජාතසදිසං, අරූපපඤ්ොකයව)
කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවි තපච්චයා. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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14. නකෙතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(එවං  කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

15. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි…කප.…නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකතනව, 

නආකසවකනනව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

16. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව…කප.… 

ෙම්කමද්කව, විපාකෙඑෙං, ආොක ද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, ඣාකනද්කව, 

මග්ක  එෙං, සම්පයුත්කතද්කව…කප.…අවි කතද්කව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

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

(සෙජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි පටිච්චවා සදිසාකයව 
පඤ්ො. මොභූකතසු නිට්ඨිකතසු ‘‘වත්ථුං පච්චයා’’ති ොතබ්බා.
පඤ්චායතනානි අනුක ොකමපි පච්චනීකයපියථා  බ්භන්තිතථාොතබ්බා.

සංසට්ඨවාක ොපි සම්පයුත්තවාක ොපිපරිපුණ්කණො.රූපංනත්ථි, අරූපකමව.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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17. කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
අක ොකභො අකදොසස්ස අකමොෙස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං).

ක ොකභො කමොෙස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො, කදොකසො කමොෙස්ස

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කෙතු ධම්කමොනකෙතුස්සධම්මස්ස කෙතුපච්චකයනපච්චකයො –කෙතූ
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන 

පච්චකයො – අක ොකභො අකදොසස්ස අකමොෙස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච 
ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො

(චක්ෙං).ක ොකභො කමොෙස්ස…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

18. කෙතු ධම්කමොකෙතුස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–

කෙතුං ආ බ්භකෙතූඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

කෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – 

කෙතුංආ බ්භනකෙතූඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

කෙතුධම්කමොකෙතුස්සචනකෙතුස්සචධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො –කෙතුංආ බ්භකෙතූචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.

(3) 

19. නකෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති. ඣානා 

වුට්ඨහිත්වා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, 

ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.… නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, 

මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අරියා

නකෙතූ පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති, 

චක්ඛං…කප.…වත්ථුං, නකෙතූඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං

සුණාති, කචකතොපරියඤාකණන නකෙතුචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති.

ආොසානඤ්චායතනං [ආොසානඤ්චායතනකිරියං (සයා.) එවමුපරිපි තීසු
ඨාකනසු] විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
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චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස 

…කප.… නකෙතූ ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

දානං දත්වා (පඨම මනංකයව, ආවජ්ජනා නත්ථි. රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනංොයවිඤ්ඤාණස්සාති ඉදං

නත්ථි).(2) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො–දානංදත්වාසී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං

ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, තං ආ බ්භ කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති(තත්ථ තත්ථඨිකතනඉමංොතබ්බංදුතිය මනසදිසං).(3) 

20. කෙතුචනකෙතු චධම්මාකෙතුස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො–කෙතුඤ්චසම්පයුත්තකෙච ඛන්කධආ බ්භකෙතූඋප්පජ්ජන්ති.

(1) 

කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා නකෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ ආ බ්භ නකෙතූ ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති. (2) 

කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

ආ බ්භකෙතූච සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

21. කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – කෙතුං  රං ෙත්වා

කෙතූ උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කෙතු අධිපති සම්පයුත්තොනං

කෙතූනංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – කෙතුං  රං ෙත්වා

නකෙතූ ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කෙතු අධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – කෙතුං රං

ෙත්වා කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
කෙතු අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතූනඤ්ච 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

22. නකෙතුධම්කමො නකෙතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා

(විත්ථාක තබ්බං යාව. නකෙතූ ඛන්ධා). සෙජාතාධිපති – නකෙතු අධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වා(සංඛිත්තං.
යාවවත්ථුනකෙතූච ඛන්ධාතාවොතබ්බං). සෙජාතාධිපති නකෙතුඅධිපති 

සම්පයුත්තොනංකෙතූනංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නකෙතුධම්කමො කෙතුස්ස චනකෙතුස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වා

සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං  රංෙත්වාපච්චකවක්ඛති, තං

 රංෙත්වානකෙතූඛන්ධා චකෙතූචඋප්පජ්ජන්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානි

(යාව වත්ථු නකෙතූ ඛන්ධා, ච තාව ොතබ්බං). සෙජාතාධිපති – නකෙතු
අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතූනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

23. කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා කෙතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ  රං

ෙත්වා කෙතූඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා නකෙතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ  රං

ෙත්වානකෙතූඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙච

ඛන්කධ රංෙත්වාකෙතූචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

අනන්ත පච්චක ො 
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24. කෙතුධම්කමො කෙතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො –
පුරිමා පුරිමා කෙතූ පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කෙතූනං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – 
පුරිමා පුරිමා කෙතූ පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නකෙතූනං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කෙතුධම්කමොකෙතුස්සචනකෙතුස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කෙතූ පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කෙතූනං

සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

25. නකෙතු ධම්කමො නකෙතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො
–පුරිමාපුරිමානකෙතූඛන්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංනකෙතූනංඛන්ධානං 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස (සංඛිත්තං)
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො…කප.…. (2) 

නකෙතුධම්කමොකෙතුස්සචනකෙතුස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො(නකෙතුමූ ෙංතීණිපිඑෙසදිසං).(3) 

26. කෙතූචනකෙතූ චධම්මාකෙතුස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංකෙතූනං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතූ ච නකෙතූ ච ධම්මා නකෙතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානං නකෙතූනංඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කෙතූ ච නකෙතූ ච ධම්මා කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කෙතූනං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

27. කෙතුධම්කමො කෙතුස්සධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
(අනන්ත සදිසං.)… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
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අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො (ඉකම ද්කවපි පටිච්චසදිසා.
නිස්සයපච්චකයො පච්චයවාක නිස්සයපච්චයසදිකසො.) 

උපනිස්ස පච්චක ො 

28. කෙතුධම්කමො කෙතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො–

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.….

පෙතූපනිස්සකයො–කෙතූ කෙතූනංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.….
පෙතූපනිස්සකයො – කෙතූ නකෙතූනං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කෙතු ධම්කමොකෙතුස්සචනකෙතුස්සච ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – කෙතූ කෙතූනං 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

29. නකෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.… පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දානං 

කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති…කප.… දිට්ඨිං  ණ්ොති; 

සී ං…කප.…කසනාසනං උපනිස්සායදානංකදති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…
පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනංසද්ධාය…කප.…

පත්ථනායමග් ස්සඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.… පෙතූපනිස්සකයො

(දුතියඋපනිස්සයසදිසං). (3) 

30. කෙතූචනකෙතූ චධම්මාකෙතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
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පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච 

ඛන්ධාකෙතූනංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතූ ච නකෙතූ ච ධම්මා නකෙතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධානකෙතූනංඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කෙතූ ච නකෙතූ ච ධම්මා කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො …කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 
කෙතූච සම්පයුත්තොචඛන්ධාකෙතූනඤ්චසම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

31. නකෙතුධම්කමො නකෙතුස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො

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

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං…කප.…
ොයායතනං…කප.… වත්ථු නකෙතූනං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුකෙතූනංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නකෙතුධම්කමොකෙතුස්සචනකෙතුස්සචධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු කෙතූනං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්ච ාදි 
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32. කෙතුධම්කමො නකෙතුස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො
– පච්ඡාජාතා කෙතූ පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

නකෙතුධම්කමොනකෙතුස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො– 
පච්ඡාජාතා නකෙතූ ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කෙතූ ච නකෙතූ ච ධම්මා නකෙතුස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො

(අනන්ත සදිසං). 

ෙම්මපච්චක ො 

33. නකෙතුධම්කමො නකෙතුස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නකෙතු කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – නකෙතුකචතනා විපාොනං

ඛන්ධානංෙටත්තාචරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නකෙතු කචතනා සම්පයුත්තොනං

කෙතූනං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

නානාක්ඛ්ණිො – නකෙතු කචතනා විපාොනං කෙතූනං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නකෙතු කචතනා 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතූනං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
නකෙතු කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං කෙතූනං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චක ො 

34. කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො –
විපාකෙො අක ොකභො අකදොසස්ස අකමොෙස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො
(පටිච්චවා සදිසං.විපාෙවිභඞ්ක නවපඤ්ො). 
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ආො පච්චක ො 

35. නකෙතුධම්කමො නකෙතුස්සධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො–
නකෙතූආො ාසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං

ආො පච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ෙබළීොක ො 

ආොක ොඉමස්සොයස්ස ආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො –

නකෙතූ ආො ා සම්පයුත්තොනං කෙතූනං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස චනකෙතුස්ස ච ධම්මස්සආො පච්චකයන
පච්චකයො – නකෙතූ ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතූනං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ඉන්ද්රි පච්චක ො 

36. කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…(කෙතුමූ කෙතීණි). 

නකෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – 
නකෙතූ ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයින්ද්රියං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො(එවංඉන්ද්රියපච්චයාවිත්ථාක තබ්බා. නව). 

ඣානපච්ච ාදි 

37. නකෙතුධම්කමො නකෙතුස්සධම්මස්සඣානපච්චකයනපච්චකයො…
තීණි. 

කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස මග් පච්චකයන පච්චකයො… 
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(ඉකමසුද්වීසුනව.) 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

38. කෙතුධම්කමො නකෙතුස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කෙතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ කෙතූ ෙටත්තාරූපානං
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විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. කෙතූ වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කෙතූ පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමොනකෙතුස්සධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – නකෙතූ ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ නකෙතූ ඛන්ධා ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො.ඛන්ධාවත්ථුස්ස…කප.…වත්ථුඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස, වත්ථු නකෙතූනං ඛන්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – නකෙතූඛන්ධාපුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු කෙතූනං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු කෙතූනං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු කෙතූනං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු කෙතූනං

සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කෙතූ ච නකෙතූ ච ධම්මා නකෙතුස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා ෙටත්තාරූපානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අත්ථිපච්ච ාදි 

39. කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –
අක ොකභො අකදොසස්ස අකමොෙස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං).

ක ොකභො කමොෙස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං); 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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කෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – කෙතූ පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 
පච්චකයො – අක ොකභො අකදොසස්ස අකමොෙස්ස සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං).
ක ොකභො කමොෙස්ස සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං); පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….

(3) 

40. නකෙතු ධම්කමොනකෙතුස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – නකෙතු 
එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ
නකෙතු එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානං…කප.… ඛන්ධා වත්ථුස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථු

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; එෙං මොභූතං…කප.… බාහි ං…
ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. 

පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං…කප.… දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං 

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං

චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස, 

චක්ඛායතනංචක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස, 

වත්ථු නකෙතූනං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
නකෙතූ ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 
ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – නකෙතූඛන්ධාසම්පයුත්තොනං කෙතූනං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථු කෙතූනං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති; වත්ථු කෙතූනං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – නකෙතු එකෙො ඛන්කධො 
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං කෙතූනං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථු කෙතූනං

සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබනචක්ඛනාරූපංපස්සති, දිබ්බායකසොතධාතුයාසද්දං සුණාති; වත්ථු

කෙතූනංසම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

41. කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා කෙතුස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො– සෙජාතං, පුක ජාතං.සෙජාකතො – අක ොකභොචසම්පයුත්තොච

ඛන්ධාඅකදොසස්සඅකමොෙස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං). ක ොකභො

ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා කමොෙස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං); 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… අක ොකභො ච වත්ථු ච අකදොසස්ස අකමොෙස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං).(1) 

කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා නකෙතුස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො –සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – නකෙතු
එකෙොඛන්කධො ච කෙතූචතිණ්ණන්නංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ කෙතූ ච වත්ථු ච නකෙතූනං

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතා – කෙතූ ච මොභූතා ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කෙතූ
ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චක න පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – කෙතූචරූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – නකෙතු
එකෙො ඛන්කධො ච අක ොකභො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අකදොසස්ස 
අකමොෙස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො
(චක්ෙං). නකෙතු එකෙො ඛන්කධො ච ක ොකභො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
කමොෙස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො

(චක්ෙං); පටිසන්ධික්ඛකණ නකෙතු එකෙො ඛන්කධො ච අක ොකභො ච 

(චක්ෙං). පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… අක ොකභො ච වත්ථු ච අකදොසස්ස

අකමොෙස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, 
ක ොකභො ච වත්ථු ච කමොෙස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…. 
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නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…

අවි තපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

42. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආොක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක  නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා නව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව(එවංඅනුමජ්ජන්කතන කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

43. කෙතුධම්කමො කෙතුස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කෙතුධම්කමොකෙතුස්සචනකෙතුස්සචධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

44. නකෙතු ධම්කමො නකෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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නකෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

45. කෙතුචනකෙතු චධම්මාකෙතුස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා නකෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

කෙතු ච නකෙතු ච ධම්මා කෙතුස්ස ච නකෙතුස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

46. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව…කප.… කනොඅවි කත නව
(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

47. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනිස්සකය

තීණි…කප.… නමග්ක  තීණි, නසම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(එවං  කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

48. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 
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ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, 

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතතීණි(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

කෙතුදුෙංනිට්ඨිතං. 

2. සකෙතුෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

49. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙංධම්මංපටිච්චඅකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – 

සකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා –සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

50. අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; එෙං මොභූතං පටිච්ච තකයො මොභූතා…කප.…

මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (1) 

අකෙතුෙං ධම්මංපටිච්චසකෙතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–

විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චසකෙතුොඛන්ධා.(2) 

අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං
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පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථුංපටිච්ච සකෙතුොඛන්ධා, මොභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

51. සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
ඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො 

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සකෙතුකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච

කමොෙඤ්චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සකෙතුෙඤ්චඅකෙතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චසකෙතුකෙොචඅකෙතුකෙොච 
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තංඑෙං 
ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ සකෙතුෙං එෙං
ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…

සකෙතුකෙඛන්කධචමොභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං. (3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

52. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධං පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච 

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…. 

(3) 

53. අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–අකෙතුෙංඑෙංඛන්ධං පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච අකෙතුො ඛන්ධා.

(1) 
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අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං පටිච්ච සකෙතුො ඛන්ධා.

(2) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්චපටිච්චතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛකණ සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

54. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

සකෙතුෙංධම්මංපටිච්චඅකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා

–සකෙතුකෙඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිඅධිපතිපච්චයා–සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

55. අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා–එෙංමොභූතං…කප.… මොභූකතපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපංඋපාදාරූපං.(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – සකෙතුකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(1) 

අනන්ත පච්ච ාදි 

56. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා… සෙජාතපච්චයා – සකෙතුෙං

එෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

සකෙතුෙංධම්මංපටිච්චඅකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිසෙජාතපච්චයා 

– සකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ කත
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පටුන 

උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො

කමොකෙොචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිසෙජාතපච්චයා–සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ තං
උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

57. අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
සෙජාතපච්චයා – අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…විචිකිච්ඡාසෙ තං

උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා; 
එෙං මොභූතං…කප.… බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…

අසඤ්ඤසත්තානං එෙංමොභූතං…කප.….(1) 

අකෙතුෙංධම්මංපටිච්චසකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිසෙජාතපච්චයා 

(ඉකමපඤ්චපඤ්ොකෙතුසදිසා, නින්නානං).(2) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චක ො 

58. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධපටිච්ච 

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො; පටිසන්ධික්ඛකණ

සකෙතුකෙඛන්කධපටිච්ච වත්ථු.(2) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං
එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධාවත්ථුච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

59. අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ අකෙතුෙං එෙං
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පටුන 

ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා වත්ථු ච…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

(සංඛිත්තං, යාව අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං පටිච්ච සකෙතුො ඛන්ධා.

(2) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තංඑෙං
ඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපටිච්ච තකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො 

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

නිස්ස පච්ච ාදි 

60. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා… පුක ජාතපච්චයා…
ආකසවනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා… ආො පච්චයා… 
ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග් පච්චයා… (ඣානම්පි මග් ම්පි 

සෙජාතපච්චයසදිසා, බාහි ා මොභූතා නත්ථි ) සම්පයුත්තපච්චයා… 
විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… වි තපච්චයා… 
අවි තපච්චයා. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

61. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයඡ, පුක ජාකත ඡ, ආකසවකනඡ, ෙම්කමනව, විපාකෙනව, 

ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත ඡ, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියා නව, නත්ථියාඡ, වි කතඡ, අවි කතනව(එවං
 කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 
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නකෙතුපච්චක ො 

62. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

අකෙතුෙංධම්මංපටිච්චඅකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා 

– අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

(සබ්බංයාවඅසඤ්ඤසත්තාතාව ොතබ්බං.) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

63. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – සකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා – අකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු; එෙං මොභූතං…කප.…

අසඤ්ඤසත්තානංඑෙං…කප.….(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා–සකෙතුකෙඛන්කධචමොභූකතචපටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච

කමොෙඤ්චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා… (අනුක ොමසෙජාතසදිසා) නඅනන්ත පච්චයා… 
නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නඋපනිස්සයපච්චයා…
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

64. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො, සකෙතුකෙඛන්කධ

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (2) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ තං
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උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.… අකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාව අසඤ්ඤසත්තාතාවවිත්ථාක ො).(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං

පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච සකෙතුො

ඛන්ධා.(2) 

අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච

සකෙතුොඛන්ධා, මොභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

65. සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තං
එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–සකෙතුකෙඛන්කධචමොභූකතචපටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච

කමොෙඤ්චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සකෙතුෙඤ්චඅකෙතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චසකෙතුකෙොචඅකෙතුකෙොච 
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනපුක ජාතපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණසකෙතුෙංඑෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…

සකෙතුකෙඛන්කධචමොභූකතච පටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

නපච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

66. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා –සකෙතුකෙ

ඛන්කධපටිච්චසකෙතුොකචතනා.(1) 
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අකෙතුෙංධම්මංපටිච්චඅකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා
– අකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච අකෙතුො කචතනා… බාහි ං…

ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…කප.….(1) 

අකෙතුෙංධම්මංපටිච්චසකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා
–විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තංකමොෙංපටිච්චසම්පයුත්තො කචතනා.

(2) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධච
කමොෙඤ්ච පටිච්ච සම්පයුත්තො කචතනා… නවිපාෙපච්චයා (පටිසන්ධි 
නත්ථි). 

නආො පච්ච ාදි 

67. අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආො පච්චයා… නඉන්ද්රියපච්චයා… නඣානපච්චයා…
නමග් පච්චයා… නසම්පයුත්තපච්චයා. 

නවිප්පයුත්තපච්ච ාදි 

68. සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපසකෙතුෙං එෙංඛන්ධං…කප.….(1) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපවිචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධ

පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ තං
උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නවිප්පයුත්තපච්චයා–අරූකපඅකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා, 

ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං

පටිච්ච සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 
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සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ තං
උද්ධච්චසෙ තංඑෙං ඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවි තපච්චයා.(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

69. නකෙතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

70. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කත තීණි(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

71. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණද්කව, අනන්තක  ද්කව, සමනන්තක 

ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), විපාකෙ එෙං, ආොක  ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, 

ඣාකන ද්කව, මග්ක  එෙං, සම්පයුත්කත ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 
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2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

72. සකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා (සකෙතුෙමූ ෙංපටිච්චවා සදිසං). 

අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො…කප.… 

(පටිච්චවා සදිසංකයව).(1) 

අකෙතුෙං ධම්මංපච්චයාසකෙතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා

– වත්ථුං පච්චයා සකෙතුො ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං

කමොෙං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පච්චයා

සකෙතුොඛන්ධා.(2) 

අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා සකෙතුො ඛන්ධා, මොභූකත

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තං කමොෙං

පච්චයා සම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථුං…කප.…. (3) 

73. සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ තං 
උද්ධච්චසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සකෙතුකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච

කමොෙඤ්චපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සකෙතුෙඤ්චඅකෙතුෙඤ්චධම්මංපච්චයාසකෙතුකෙොචඅකෙතුකෙොච 
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයාතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…සකෙතුකෙඛන්කධච
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මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ තං
උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ
සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.…සකෙතුකෙඛන්කධචමොභූකතචපච්චයා ෙටත්තාරූපං.

(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

74. සකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා– සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

සකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
ඛන්ධං පච්චයාතකයොඛන්ධාකමොකෙොච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….

(3) 

75. අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–අකෙතුෙංඑෙං ඛන්ධං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, චක්ඛායතනං පච්චයා

චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං

පච්චයා අකෙතුොඛන්ධා.(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා සකෙතුො ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ තං

උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ තා

උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධාකමොකෙොච.(3) 

76. සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
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ඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කතඛන්කධ

චවත්ථුඤ්චපච්චයාවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. (2) 

සකෙතුෙඤ්චඅකෙතුෙඤ්චධම්මංපච්චයාසකෙතුකෙොචඅකෙතුකෙොච 
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිආ ම්මණපච්චයා–විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තං
එෙං ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධාකමොකෙොච…කප.…ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

77. සකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා(අධිපතියානවපඤ්ො පවත්කතකයව). 

අනන්ත පච්ච ාදි 

78. සකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා… සෙජාතපච්චයා… තීණි
(පටිච්චවා සදිසා). 

අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

සෙජාතපච්චයා – අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා), චක්ඛායතනං පච්චයා 

චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං

පච්චයාඅකෙතුො ඛන්ධා.(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

සෙජාතපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා සකෙතුො ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ තං 

උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිසෙජාතපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාසකෙතුොඛන්ධා, මොභූකත

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තං කමොෙං 

පච්චයාසම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ 

වත්ථුං…කප.….(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

32 

පටුන 

79. සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති සෙජාතපච්චයා–සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ තං
උද්ධච්චසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපච්චයාතකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති සෙජාතපච්චයා – සකෙතුකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච

කමොෙඤ්ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

සකෙතුෙඤ්චඅකෙතුෙඤ්චධම්මංපච්චයාසකෙතුකෙොචඅකෙතුකෙොච 
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිසෙජාතපච්චයා–සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…සකෙතුකෙඛන්කධච

මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ තං
උද්ධච්චසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… සකෙතුකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා
චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්ච
කමොෙඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච 
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ
සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.…සකෙතුකෙඛන්කධචමොභූකතච පච්චයාෙටත්තාරූපං.

(3) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්ච ාදි 

80. සකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…කප.… අවි තපච්චයා. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

81. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 
අවි කතනව(එවං  කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 
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2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

82. සකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා), චක්ඛායතනං පච්චයා

චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං

පච්චයා අකෙතුොඛන්ධාකමොකෙොච.(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො

(සංඛිත්තං). (1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

83. නකෙතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නනිස්සකය තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආොක 

එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත තීණි (එවං
 කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

84. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 
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නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

85. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි…කප.…මග්ක 

තීණි, සම්පයුත්කත තීණි…කප.…අවි කතතීණි(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

86. සකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං සංසට්ඨා

විචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා.(1) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

87. සකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා–සකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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සකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා–විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධසංසට්කඨො 

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

සකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
ඛන්ධං සංසට්ඨාතකයොඛන්ධාකමොකෙොච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….

(3) 

88. අකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–අකෙතුෙංඑෙංඛන්ධං සංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං සංසට්ඨා

විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධා.(2) 

සකෙතුෙඤ්ච අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

89. සකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

අනන්ත පච්ච ාදි 

90. සකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අනන්ත පච්චයා… සමනන්ත පච්චයා… සෙජාතපච්චයා…කප.…
විපාෙපච්චයා – විපාෙං සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

අකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විපාෙපච්චයා – විපාෙං අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
ඣානපච්චයා…කප.…අවි තපච්චයා. 
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1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

91. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා එෙං, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක ඡ, සෙජාකතඡ, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයඡ, උපනිස්සකය

ඡ, පුක ජාකතඡ…කප.…විපාකෙද්කව, ආොක ඡ, ඉන්ද්රිකයඡ, ඣාකනඡ, 
මග්ක පඤ්ච…කප.…අවි කතඡ(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

92. සකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ සංසට්කඨො

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

අකෙතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

93. නකෙතුයා ද්කව, නඅධිපතියාඡ, නපුක ජාකතඡ, නපච්ඡාජාකතඡ, 

නආකසවකන ඡ, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ ඡ, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතඡ(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 
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94. කෙතුපච්චයා නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකන තීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කත
තීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

95. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව…කප.…

ෙම්කමද්කව, විපාකෙ එෙං, ආොක ද්කව…කප.…මග්ක එෙං…කප.…
අවි කතද්කව(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

96. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො – සකෙතුො කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

සකෙතුකෙොධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො– 

සකෙතුො කෙතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – සකෙතුො කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

97. අකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අකෙතුකෙොධම්කමොසකෙතුෙස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො– 
විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙොසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො–විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

98. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා

ඣානං පච්චකවක්ඛති. අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, 
ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති. පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත 
කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… සකෙතුකෙ ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ

සකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; කචකතොපරියඤාකණන
සකෙතුෙචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති. ආොසානඤ්චායතනං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… සකෙතුො ඛන්ධා

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො; සකෙතුකෙඛන්කධආ බ්භසකෙතුොඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – සකෙතුකෙ ඛන්කධ අනිච්චකතො …කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති, කුස ාකුසක  නිරද්කධ අකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා

උප්පජ්ජති, සකෙතුකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ අකෙතුො ඛන්ධා ච කමොකෙො ච

උප්පජ්ජන්ති.(2) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සකෙතුකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ

විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

99. අකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – නිබ්බානං ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං… අකෙතුකෙ ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච 

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ
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අකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… අකෙතුකෙ ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච ආ බ්භ

අකෙතුොඛන්ධාචකමොකෙොච උප්පජ්ජන්ති. (1) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අරියා

අකෙතුකෙ පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත
කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං…කප.…
අකෙතුකෙ ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ සකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා

උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං

සුණාති, කචකතොපරියඤාකණනඅකෙතුෙචිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තං ජානන්ති; 

අකෙතුො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො; අකෙතුකෙ ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච ආ බ්භ සකෙතුො ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(2) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛං ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසෙ තා

උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච උප්පජ්ජන්ති; කසොතං …කප.…
වත්ථුං… අකෙතුකෙ ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසෙ තා

උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

100. සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත

ඛන්කධචකමොෙඤ්චආ බ්භසකෙතුොඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත
ඛන්කධච කමොෙඤ්චආ බ්භඅකෙතුොඛන්ධා චකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති. 

(2) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසෙ තා

උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 
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101. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වා

සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, 
ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා…කප.…

ඵ ං…කප.…සකෙතුකෙඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති; තං

 රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 

සකෙතුොධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙොධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – සකෙතුොධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සකෙතුොධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකෙතුකෙොධම්කමොසකෙතුෙස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – අරියා නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති; 

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං… අකෙතුකෙ ඛන්කධ  රං ෙත්වා 

අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තං  රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.

(1) 

අනන්ත පච්චක ො 

102. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සකෙතුො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

සකෙතුොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං
ක ොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… ක ොත්රභුස මග් ස්ස… කවොදානං 
මග් ස්ස… මග්ක ො ඵ ස්ස… ඵ ං ඵ ස්ස… අනුක ොමං
ඵ සමාපත්තියා…නික ොධා වුට්ඨෙන්තස්සකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා
පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විචිකිච්ඡාසෙ තස්ස උද්ධච්චසෙ තස්ස කමොෙස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; සකෙතුෙං චුතිචිත්තං අකෙතුෙස්ස

උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; සකෙතුෙං භවඞ් ං

ආවජ්ජනායඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; සකෙතුෙංභවඞ් ංඅකෙතුෙස්ස
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භවඞ් ස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; සකෙතුො ඛන්ධා අකෙතුෙස්ස

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං
උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

103. අකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො–පුරිකමොපුරිකමො විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො
පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විචිකිච්ඡාසෙ තස්ස උද්ධච්චසෙ තස්ස කමොෙස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා අකෙතුො ඛන්ධා පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානං අකෙතුොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 

ආවජ්ජනාපඤ්චන්නංවිඤ්ඤාණානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො– පුරිකමොපුරිකමොවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අකෙතුෙං චුතිචිත්තං සකෙතුෙස්ස

උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අකෙතුෙං භවඞ් ං

සකෙතුෙස්ස භවඞ් ස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා

සකෙතුොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අකෙතුො ඛන්ධා 

සකෙතුෙස්සවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං

උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
ආවජ්ජනාවිචිකිච්ඡාසෙ තානංඋද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානං කමොෙස්සච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

104. සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසෙ තා
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උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස
විචිකිච්ඡාසෙ තස්ස උද්ධච්චසෙ තස්ස කමොෙස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච 

අකෙතුෙස්සවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසෙ තා 
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සෙජාතපච්ච ාදි 

105. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන

පච්චකයො (පටිච්චවාක  සෙජාතසදිසං, ඉෙ ඝටනා නත්ථි)…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චවා සදිසං)… නිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො(පටිච්චවාක නිස්සයපච්චයසදිසං, ඉෙඝටනානත්ථි). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

106. සකෙතුකෙො ධම්කමොසකෙතුෙස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සකෙතුො ඛන්ධා

සකෙතුොනංඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො– සකෙතුොඛන්ධාඅකෙතුොනං ඛන්ධානංකමොෙස්සච 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සකෙතුො ඛන්ධා
විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

107. අකෙතුකෙො ධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො–ොයිෙං සුඛංොයිෙස්සසුඛස්ස, ොයිෙස්සදුක්ඛස්ස, 

කමොෙස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; ොයිෙං දුක්ඛං… උතු…
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කභොජනං…කසනාසනංොයිෙස්සසුඛස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස, කමොෙස්ස

චඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; කමොකෙො ොයිෙස්සසුඛස්ස, ොයිෙස්ස

දුක්ඛස්ස, කමොෙස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; ොයිෙං සුඛං…

ොයිෙං දුක්ඛං… උතු… කභොජනං, කසනාසනං, කමොකෙො ච ොයිෙස්ස

සුඛස්ස, ොයිෙස්සදුක්ඛස්ස, කමොෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ොයිෙං සුඛං උපනිස්සාය

දානංකදති…කප.… සඞ්ඝංභින්දති; ොයිෙං දුක්ඛං…උතුං…කභොජනං…

කසනාසනං… කමොෙං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; 
ොයිෙං සුඛං…කප.… කමොකෙො ච සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය
 ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය මග් ස්ස ඵ සමාපත්තියා 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ොයිෙං සුඛං කමොකෙො ච
විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

108. සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච සකෙතුොනං ඛන්ධානං 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධාචකමොකෙොචඅකෙතුොනංඛන්ධානංකමොෙස්සච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – විචිකිච්ඡාසෙ තා 
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච විචිකිච්ඡාසෙ තානං 
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උද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානංකමොෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

109. අකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

කුස ාකුසක  නිරද්කධ අකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; 

රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස …කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…පුක ජාතංවත්ථුඅකෙතුොනංඛන්ධානංකමොෙස්සච 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

කුස ාකුසක  නිරද්කධ සකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු සකෙතුොනං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසෙ තා 

උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු
විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්ච ාදි 

110. සකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා සකෙතුො ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො–පච්ඡාජාතාඅකෙතුොඛන්ධාචකමොකෙොචපුක ජාතස්ස ඉමස්ස

ොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො (අනන්ත සදිසං. ආවජ්ජනම්පි භවඞ් ම්පි නත්ථි, 

ආකසවනපච්චකයවජ්කජතබ්බානවපි ). 

ෙම්මපච්චක ො 

111. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – සකෙතුො කචතනා

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – සකෙතුො කචතනා

විපාොනංසකෙතුොනංඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙොධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– 

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – සකෙතුො කචතනා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – සකෙතුො කචතනා
විපාොනං අකෙතුොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
සකෙතුො කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – සකෙතුො කචතනා 
විපාොනං සකෙතුොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

අකෙතුකෙොධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– 
අකෙතුො කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච 

රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

විපාෙපච්චක ො 

112. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො – විපාකෙො සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං

ඛන්ධානං…කප.…ද්කවඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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සකෙතුකෙොධම්කමො අකෙතුෙස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො
– විපාො සකෙතුො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං…කප.… ද්කව

ඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

අකෙතුකෙො ධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්ස විපාෙපච්චකයනපච්චකයො–
විපාකෙො අකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං…කප.… ද්කව ඛන්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…ඛන්ධා වත්ථුස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආො පච්චක ො 

113. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අකෙතුකෙොධම්කමො අකෙතුෙස්සධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො
– අකෙතුො ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…ෙබළීොක ොආොක ොඉමස්ස

ොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

114. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අකෙතුකෙොධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො 

– අකෙතුො ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… චක්ඛන්ද්රියං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

අකෙතුකෙොධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සඣානපච්චකයනපච්චකයො– 
අකෙතුොනි ඣානඞ් ානි සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස මග් පච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස සම්පයුත්තපච්චකයන 
පච්චකයො(පටිච්චවාක සම්පයුත්තසදිසාඡපඤ්ො). 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

115. සකෙතුකෙො ධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – සකෙතුො ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණසකෙතුො ඛන්ධාෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සකෙතුො ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අකෙතුො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ අකෙතුො ඛන්ධාෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො; ඛන්ධාවත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථුඛන්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු
අකෙතුොනං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – අකෙතුොඛන්ධාචකමොකෙොචපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු

සකෙතුොනංඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු

සකෙතුොනංඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු විචිකිච්ඡාසෙ තානං
උද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානංකමොෙස්සචවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
විචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචචිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – විචිකිච්ඡාසෙ තා
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උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

116. සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො – සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං…කප.…

ද්කවඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

සකෙතුකෙොධම්කමොඅකෙතුෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– 

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – සකෙතුො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා
ඛන්ධා කමොෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – සකෙතුො ඛන්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ 

සකෙතුකෙො…කප.….(3) 

117. අකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො 

– අකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛන්ධා…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා ොතබ්බං). පුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

කුස ාකුසක  නිරද්කධ අකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථු

අකෙතුොනංඛන්ධානංකමොෙස්සච අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා 

– අකෙතුො ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

49 

පටුන 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකෙතුකෙොධම්කමොසකෙතුෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– 

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො

කමොකෙො සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුසකෙතුොනංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං 

උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ සකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා

උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං

සුණාති, වත්ථු සකෙතුොනංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙොසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.…වත්ථුංආ බ්භවිචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධා ච

කමොකෙො ච උප්පජ්ජන්ති, වත්ථු විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං

ඛන්ධානංකමොෙස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

118. සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච කමොකෙො ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා
ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.…. සෙජාකතො – සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.….(1) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – සකෙතුොඛන්ධා ච මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා
ඛන්ධා ච කමොකෙො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ සකෙතුො ඛන්ධා ච මොභූතා ච

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතා – විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච වත්ථු ච කමොෙස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච
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පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
සකෙතුො ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සකෙතුො ඛන්ධා ච 

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච කමොකෙො ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…. සෙජාකතො – විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො
එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.…. (3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

119. කෙතුයා ඡ, ආ ම්මකණනව, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

ඣාකනචත්තාරි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතඡ, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

120. සකෙතුකෙො ධම්කමොසකෙතුෙස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන 
පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

(2) 
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සකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

121. අකෙතුකෙො ධම්කමො අකෙතුෙස්ස ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො…ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අකෙතුකෙො ධම්කමො සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

122. සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා අකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො ච අකෙතුකෙො ච ධම්මා සකෙතුෙස්ස ච අකෙතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

123. නකෙතුයා නව…කප.… (සබ්බත්ථනව)කනොඅවි කතනව (එවං 
 කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 
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124. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ ඡ, නඅධිපතියා ඡ, නඅනන්තක  ඡ, 

නසමනන්තක  ඡ, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනිස්සකය ඡ…කප.…

නමග්ක  ඡ, නසම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා ඡ, 
කනොවි කතඡ(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

125. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 

නව, සමනන්තක නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයනව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

ඣාකනචත්තාරි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතඡ, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සකෙතුෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

3. කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

126. කෙතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කෙතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කෙතුසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කෙතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කෙතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – කෙතුසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

(ඉමිනා ො කණන විත්ථාක තබ්බං යථා සකෙතුෙදුෙං 
නින්නානාෙ ණං.) 

කෙතුසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

4. කෙතුසකෙතුෙදුෙං 
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1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

127. කෙතුඤ්කචව සකෙතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චකෙතුකචවසකෙතුකෙො
චධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–අක ොභංපටිච්චඅකදොකසොඅකමොකෙො

(චක්ෙං). ක ොභං පටිච්ච කමොකෙො (චක්ෙං); පටිසන්ධික්ඛකණ අක ොභං

පටිච්චඅකදොකසොඅකමොකෙො(චක්ෙං).(1) 

කෙතුඤ්කචවසකෙතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චසකෙතුකෙොකචවනචකෙතු 

ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කෙතුං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කෙතුඤ්කචව සකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච
සකෙතුකෙොකචවනචකෙතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා– අක ොභං
පටිච්ච අකදොකසො අකමොකෙො සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා (චක්ෙං). ක ොභං

පටිච්ච කමොකෙො සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා (චක්ෙං); 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

128. සකෙතුෙඤ්කචව නචකෙතුංධම්මංපටිච්චසකෙතුකෙොකචවනච
කෙතු ධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–සකෙතුෙඤ්කචවනචකෙතුංඑෙං 
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සකෙතුෙඤ්කචවනචකෙතුංධම්මංපටිච්චකෙතුකචවසකෙතුකෙොච 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සකෙතුකෙ කචව න ච කෙතූ ඛන්කධ

පටිච්චකෙතූ; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සකෙතුෙඤ්කචවනචකෙතුංධම්මංපටිච්චකෙතුකචවසකෙතුකෙොච 
සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
සකෙතුෙඤ්කචව න ච කෙතුං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කෙතු

ච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

129. කෙතුඤ්කචව සකෙතුෙඤ්ච සකෙතුෙඤ්කචව න ච කෙතුඤ්ච
ධම්මංපටිච්චකෙතුකචවසකෙතුකෙොචධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–

අක ොභඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්චඅකදොකසොඅකමොකෙො (චක්ෙං).

ක ොභඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච කමොකෙො (චක්ෙං); 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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කෙතුඤ්කචව සකෙතුෙඤ්ච සකෙතුෙඤ්කචව න ච කෙතුඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
සකෙතුෙඤ්කචව න ච කෙතුං එෙං ඛන්ධඤ්ච කෙතුඤ්ච පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කෙතුඤ්කචව සකෙතුෙඤ්ච සකෙතුෙඤ්කචව න ච කෙතුඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–සකෙතුෙඤ්කචවනචකෙතුංඑෙංඛන්ධඤ්ච
අක ොභඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා අකදොකසො අකමොකෙො ච…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

(සංඛිත්තං.එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

130. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව…කප.…(සබ්බත්ථනව), අවි කතනව(එවං  කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

131. කෙතුඤ්කචව සකෙතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චකෙතුකචව සකෙතුකෙො
ච ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – අක ොභං පටිච්ච අකදොකසො

අකමොකෙො (චක්ෙං); පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (පරිපුණ්ණං නව), 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව. 

නෙම්මපච්ච ාදි 

132. කෙතුඤ්කචව සකෙතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චසකෙතුකෙොකචවනච

කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – කෙතුං පටිච්ච සම්පයුත්තො

කචතනා.(1) 
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සකෙතුෙඤ්කචව න ච කෙතුං ධම්මං පටිච්ච සකෙතුකෙො කචව න ච
කෙතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – සකෙතුකෙ කචව න ච කෙතූ

ඛන්කධපටිච්ච සම්පයුත්තොකචතනා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

කෙතුඤ්කචව සකෙතුෙඤ්ච සකෙතුෙඤ්කචව න ච කෙතුඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච සකෙතුකෙොකචවනචකෙතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–
කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච සම්පයුත්තො කචතනා…
නවිපාෙපච්චයා…නවිප්පයුත්තපච්චයා. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

133. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

134. කෙතුපච්චයා නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කතනව
(එවං  කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නඅධිපතිදුෙං 

135. නඅධිපතිපච්චයා කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අනන්තක 
නව…කප.…අවි කතනව(එවං  කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

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

(සෙජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 
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7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

136. කෙතු කචවසකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – අක ොකභො අකදොසස්ස අකමොෙස්ස

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො(යථා පටිච්චවා සදිසං).(1) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචවන ච කෙතුස්ස 
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච
සකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්ස කෙතුපච්චකයනපච්චකයො–
අක ොකභො අකදොසස්ස අකමොෙස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො(විත්ථාක තබ්බං).(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

137. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කෙතුං ආ බ්භ කෙතූ

උප්පජ්ජන්ති.(1) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචවන ච කෙතුස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–කෙතුංආ බ්භසකෙතුොකචවන

චකෙතූඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච
සකෙතුෙස්ස කචවනචකෙතුස්ස චධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

–කෙතුං ආ බ්භකෙතූචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

සකෙතුකෙොකචවනචකෙතුධම්කමොසකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි
පච්චකවක්ඛති.ඣානාවුට්ඨහිත්වා…කප.…අරියා මග් ාවුට්ඨහිත්වාමග් ං

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති. පහීකන කික කස…කප.…

වික්ඛම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස 
ජානන්ති. සකෙතුකෙ කචව න ච කෙතූ ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.…
කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කචකතොපරියඤාකණන සකෙතුො කචව න ච
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කෙතුචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති; ආොසානඤ්චායතනං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… සකෙතුො කචව න ච කෙතූ

ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච 
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–දානංදත්වා…(යථාපඨම මනං

එවංනින්නානං). (2) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච
සකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

– දානංදත්වා…(යථාපඨම මනංඑවංනින්නානං).(3) 

138. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචසකෙතුකෙොකචවනචකෙතුචධම්මා
කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

කෙතුඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධආ බ්භකෙතූ උප්පජ්ජන්ති.(1) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
සකෙතුෙස්ස කචවනචකෙතුස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–
කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ ආ බ්භ සකෙතුො කචව න ච කෙතූ

ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
කෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සචසකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

ආ බ්භකෙතූච සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

139. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – කෙතුං රං ෙත්වාකෙතූඋප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
කෙතු කචව සකෙතුොධිපති සම්පයුත්තොනං කෙතූනං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචවන ච කෙතුස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – කෙතුං රංෙත්වාසකෙතුොකචවනචකෙතූඛන්ධා 
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උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කෙතුකචවසකෙතුොධිපති සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච
සකෙතුෙස්ස කචවනචකෙතුස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො– 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – කෙතුං  රං ෙත්වා 

කෙතූචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කෙතුකචව
සකෙතුොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතූනඤ්ච අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

140. සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචව න ච

කෙතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, 

සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ 
සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛති, අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං රංෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, සකෙතුකෙකචවනච

කෙතූඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති; තං රංෙත්වා ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – සකෙතුකෙොකචවනචකෙතු

අධිපතිසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා… (පඨම මනංකයව). සෙජාතාධිපති – 
සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු අධිපති සම්පයුත්තොනං කෙතූනං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච 
සකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා…

(පඨම මනංකයව). සෙජාතාධිපති – සකෙතුකෙො කචවනචකෙතු අධිපති

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංකෙතූනඤ්චඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

141. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචසකෙතුකෙොකචවනචකෙතුචධම්මා
කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – කෙතූ ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ  රං ෙත්වා කෙතූ

උප්පජ්ජන්ති.(1) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
සකෙතුෙස්ස කචව න ච කෙතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 
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ආ ම්මණාධිපති – කෙතුඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ  රං ෙත්වා

සකෙතුොකචවනචකෙතූඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
කෙතුස්සකචව සකෙතුෙස්සචසකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – කෙතුඤ්චසම්පයුත්තකෙච

ඛන්කධ රං ෙත්වාකෙතූචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

142. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කෙතූ පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංකෙතූනං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචවන ච කෙතුස්ස 
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කෙතූ පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං සකෙතුොනඤ්කචව න ච කෙතූනං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච
සකෙතුෙස්ස කචවනචකෙතුස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා කෙතූ පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කෙතූනං සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(3) 

143. සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචව න ච
කෙතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාසකෙතුො
කචව න ච කෙතූ ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සකෙතුොනඤ්කචවන ච

කෙතූනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං 

ක ොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස…කප.… නික ොධා වුට්ඨෙන්තස්ස, 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච 
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාසකෙතුොකචවනච

කෙතූඛන්ධා පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංකෙතූනංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; 

අනුක ොමංක ොත්රභුසස්ස… (සංඛිත්තං).(2) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච
සකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා සකෙතුො කචවන ච කෙතූ ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
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කෙතූනං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 

අනුක ොමංක ොත්රභුසස්ස…කප.…. (3) 

(සකෙතුකෙොකචවනචකෙතුමූ ෙංතීණිපිඑෙසදිසා.) 

144. කෙතු කචවසකෙතුකෙොචසකෙතුකෙොකචවනචකෙතුචධම්මා

කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – 
පුරිමා පුරිමා කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

කෙතූනං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
සකෙතුෙස්ස කචවනචකෙතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–
පුරිමා පුරිමා කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
සකෙතුොනඤ්කචව න ච කෙතූනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
කෙතුස්සකචව සකෙතුෙස්සචසකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කෙතූනං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සෙජාතපච්ච ාදි 

145. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච
ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (තීණිපි පච්චයා පටිච්චවාක  
කෙතුසදිසා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

146. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
කෙතූ කෙතූනං උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) කෙතූ 
සකෙතුොනඤ්කචව න ච කෙතූනං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන 
පච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං) කෙතූ කෙතූනං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (ඉකමසං ද්වින්නම්පි පඤ්ොනං මූ ානි 
පුච්ඡිතබ්බානි). 
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සකෙතුකෙොකචවනචකෙතුධම්කමොසකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්ස

ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං 

ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති, සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… පත්ථනා සද්ධාය…කප.…

පත්ථනායමග් ස්සඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

(සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතුමූ කෙ ඉමිනාොක න විත්ථාක තබ්බා
අවකසසා ද්කවපඤ්ො.) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
කෙතුස්සකචව සකෙතුෙස්සචධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – කෙතූ ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා කෙතූනං

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (ද්කව මූ ානි පුච්ඡිතබ්බානි) කෙතූ ච
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා සකෙතුොනඤ්කචව න ච කෙතූනං ඛන්ධානං
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංපුච්ඡිතබ්බං) කෙතූච සම්පයුත්තො
ච ඛන්ධා කෙතූනං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

147. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච

ධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො (අනන්ත සදිසං). 

ෙම්මපච්චක ො 

148. සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචව න ච

කෙතුස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. 

සෙජාතා – සකෙතුොකචවනචකෙතූ කචතනාසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
සකෙතුො කචවන ච කෙතූ කචතනා විපාොනං සකෙතුොනඤ්කචවනච

කෙතූනංඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච 

ධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා 

– සකෙතුො කචව න ච කෙතූ කචතනා සම්පයුත්තොනං කෙතූනං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
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පටුන 

සකෙතුො කචවන ච කෙතූ කචතනා විපාොනං කෙතූනං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච 
සකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – සකෙතුොකචවනචකෙතූකචතනා 

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතූනඤ්ච ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – සකෙතුොකචවනචකෙතූ

කචතනාවිපාොනං ඛන්ධානංකෙතූනඤ්චෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චක ො 

149. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච
ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො අක ොකභො අකදොසස්ස

අකමොෙස්ස ච විපාෙපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං); පටිසන්ධික්ඛකණ 

අක ොකභො (යථා කෙතුපච්චයා එවං විත්ථාක තබ්බං, නවපි විපාෙන්ති
නියාකමතබ්බං). 

ආො පච්ච ාදි 

150. සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචව න ච
කෙතුස්සධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො (ඉන්ද්රියන්ති නියාකමතබ්බං, නවපි
පරිපුණ්ණං). 

සකෙතුකෙොකචවනචකෙතුධම්කමොසකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්ස 
ධම්මස්ස ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච

ධම්මස්ස මග් පච්චකයන පච්චකයො … සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…නත්ථිපච්චකයනපච්චකයො… වි තපච්චකයන
පච්චකයො…අවි තපච්චකයනපච්චකයො. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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පටුන 

151. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආොක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

152. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචධම්කමොකෙතුස්සකචවසකෙතුෙස්සච
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචවන ච කෙතුස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච
සකෙතුෙස්ස කචව න ච කෙතුස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

153. සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො සකෙතුෙස්ස කචව න ච
කෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සකෙතුකෙො කචවන ච කෙතු ධම්කමො කෙතුස්ස කචව සකෙතුෙස්ස ච 
සකෙතුෙස්ස කචව න ච කෙතුස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

154. කෙතුකචව සකෙතුකෙොචසකෙතුකෙොකචවනචකෙතුචධම්මා
කෙතුස්ස කචවසකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
සකෙතුෙස්ස කචව න ච කෙතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච සකෙතුකෙො කචව න ච කෙතු ච ධම්මා
කෙතුස්සකචව සකෙතුෙස්සචසකෙතුෙස්සකචවනචකෙතුස්සචධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

155. නකෙතුයානව (සංඛිත්තං.සබ්බත්ථනව, එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

156. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක  

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි (සංඛිත්තං. සබ්බත්ථ 

තීණි), නමග්ක  තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත තීණි (එවං 
 කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනී ං 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

157. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ තීණි, ආොක 

තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත තීණි, 

අත්ථියා තීණි, නත්ථියා නව, වි කත නව, අවි කත තීණි (එවං
 කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

කෙතුසකෙතුෙදුෙංනිට්ඨිතං. 
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5. කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

158. කෙතුඤ්කචව කෙතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කෙතු කචව
කෙතුසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – අක ොභං පටිච්ච

අකදොකසො අකමොකෙො (චක්ෙං). ක ොභං පටිච්ච කමොකෙො (චක්ෙං); 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යථා කෙතුසකෙතුෙදුෙං එවං විත්ථාක තබ්බං, 
නින්නානාෙ ණං). 

කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

6. නකෙතුසකෙතුෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

159. නකෙතුං සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –නකෙතුං සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

නකෙතුං සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – නකෙතූ සකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

නකෙතුං සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු සකෙතුකෙො ච නකෙතු
අකෙතුකෙොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–නකෙතුංසකෙතුෙංඑෙං
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

160. නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා …කප.…එෙංමොභූතංපටිච්ච…කප.…මොභූකත

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච නකෙතූ

සකෙතුොඛන්ධා.(2) 
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පටුන 

නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු සකෙතුකෙො ච නකෙතු
අකෙතුකෙොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං

පටිච්චනකෙතූ සකෙතුොඛන්ධා, මොභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

161. නකෙතුං සකෙතුෙඤ්ච නකෙතුං අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ
නකෙතුං සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

නකෙතුං සකෙතුෙඤ්ච නකෙතුං අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකෙතු 
අකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–නකෙතූසකෙතුකෙඛන්කධ

ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….

(2) 

නකෙතුං සකෙතුෙඤ්ච නකෙතුං අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකෙතු
සකෙතුකෙො චනකෙතු අකෙතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – 
පටිසන්ධික්ඛකණ නකෙතුං සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච
තකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…නකෙතූසකෙතුකෙඛන්කධ

චමොභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

162. නකෙතුං සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – නකෙතුං සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….

(1) 

නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – නකෙතුං අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච 

තකයොඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච නකෙතූ

සකෙතුොඛන්ධා.(3) 

නකෙතුං සකෙතුෙඤ්ච නකෙතුං අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකෙතු 
සකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ
නකෙතුං සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…(සංඛිත්තං.එවං විභජිතබ්බං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

67 

පටුන 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

163. කෙතුයානව, ආ ම්මකණචත්තාරි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක  

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, 

නිස්සකයනව, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, 

ෙම්කම නව, විපාකෙ නව, ආොක  නව (සංඛිත්තං. සබ්බත්ථ නව), 

සම්පයුත්කත චත්තාරි, විප්පයුත්කත නව, අත්ථියා නව, නත්ථියා චත්තාරි, 

වි කතචත්තාරි, අවි කතනව(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

164. නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – නකෙතුංඅකෙතුෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ(යාව අසඤ්ඤසත්තාකමොකෙොනත්ථි).(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

165. නකෙතුං සකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – නකෙතූ සකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – නකෙතූ අකෙතුකෙ ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා).

(1) 

නකෙතුං සකෙතුෙඤ්ච නකෙතුං අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකෙතු 
අකෙතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා – නකෙතූ සකෙතුකෙ

ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සංඛිත්තං). 
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පටුන 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

166. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙපඤ්ච, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කතතීණි(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

167. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

නව, නසමනන්තක  නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙපඤ්ච, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

168. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණඑෙං…කප.…ආොක එෙං…කප.…

ඣාකනඑෙං, සම්පයුත්කතඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං…කප.…වි කතඑෙං, 
අවි කතඑෙං(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක පිඑවං කණතබ්බං.) 

3. පච්ච වාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 
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169. නකෙතුං සකෙතුෙංධම්මං පච්චයානකෙතුසකෙතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා…තීණි. 

නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – එෙං මොභූතං පච්චයා තකයො මොභූතා, 

මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං. (1) 

නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා නකෙතූ සකෙතුො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(2) 

නකෙතුං අකෙතුෙං ධම්මං පච්චයා නකෙතු සකෙතුකෙො ච නකෙතු
අකෙතුකෙො ච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයානකෙතූ

සකෙතුො ඛන්ධා, මොභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(3) 

නකෙතුං සකෙතුෙඤ්ච නකෙතුං අකෙතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා නකෙතු 

සකෙතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා(ඝටනාතීණි, පවත්තිපටිසන්ධි
පරිපුණ්ණං. සංඛිත්තං). 

170. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… අඤ්ඤමඤ්කඤ
ඡ…කප.… පුක ජාකත ආකසවකන චත්තාරි…කප.… අවි කත නව (එවං
 කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

171. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණතීණි…කප.…කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

172. නකෙතුං සකෙතුෙංධම්මංසංසට්කඨොනකෙතුසකෙතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – නකෙතුං සකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 
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173. කෙතුයා එෙං, ආ ම්මකණද්කව, අධිපතියාඑෙං, අනන්තක ද්කව

(සබ්බත්ථ ද්කව), මග්ක එෙං…කප.…අවි කතද්කව. 

අනුක ොමං. 

174. නකෙතුං අකෙතුෙංධම්මංසංසට්කඨොනකෙතුඅකෙතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – නකෙතුං අකෙතුෙං එෙං ඛන්ධං…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

175. නකෙතුයා එෙං, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, 

නපච්ඡාජාකතද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙද්කව, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

පච්චනීයං. 

(එවංඅවකසසාපිද්කව ණනා කණතබ්බා.) 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

ආ ම්මණපච්චක ො 

176. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො–දානංදත්වාසී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං

ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති; 

ඣානං…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං

පච්චකවක්ඛන්ති; පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත 
කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… නකෙතූ සකෙතුකෙ ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ

නකෙතු සකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; 

කචකතොපරියඤාකණන නකෙතුසකෙතුෙචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…කප.… නකෙතූ

සකෙතුො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; නකෙතූ සකෙතුකෙ 

ඛන්කධආ බ්භනකෙතූසකෙතුොඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 
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නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නකෙතූ සකෙතුකෙ ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, කුස ාකුසක  නිරද්කධ

නකෙතුඅකෙතුකෙොවිපාකෙො තදා ම්මණතාඋප්පජ්ජති, නකෙතූසකෙතුකෙ

ඛන්කධආ බ්භනකෙතූඅකෙතුොඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(2) 

177. නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං… නකෙතූ

අකෙතුකෙ ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 
කුස ාකුසක  නිරද්කධ නකෙතු අකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා
උප්පජ්ජති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… නකෙතූ අකෙතුකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ නකෙතූ

අකෙතුො ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; 

නිබ්බානංක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්සආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛං…කප.…වත්ථුං…නකෙතූඅකෙතුකෙ ඛන්කධඅනිච්චකතො 

…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ නකෙතු

සකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං 

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන 
නකෙතුඅකෙතුෙචිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තංජානාති.නකෙතූඅකෙතුොඛන්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; නකෙතූ අකෙතුකෙ

ඛන්කධආ බ්භනකෙතූසකෙතුොඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(2) 

අධිපතිපච්චක ො 

178. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වාසී ං සමාදියිත්වාඋකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛති, ඣානං…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති. නකෙතූ 

සකෙතුකෙ ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා

 ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – නකෙතුසකෙතුොධිපති 

සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – නකෙතු සකෙතුොධිපති 

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ච 
නකෙතුඅකෙතුෙස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති 

– නකෙතු සකෙතුොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා නිබ්බානං  රං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, 

ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං… නකෙතූ

අකෙතුකෙ ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා

 ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. (1) 

අනන්ත පච්චක ො 

179. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නකෙතූ සකෙතුො ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානංනකෙතුසකෙතුොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – නකෙතු සකෙතුෙං චුතිචිත්තං

නකෙතුඅකෙතුෙස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 

නකෙතු සකෙතුෙං භවඞ් ං ආවජ්ජනාය, නකෙතු සකෙතුෙං භවඞ් ං 

නකෙතුඅකෙතුෙස්ස භවඞ් ස්ස, නකෙතූ සකෙතුො ඛන්ධා

නකෙතුඅකෙතුෙස්සවුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නකෙතූ අකෙතුො ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නකෙතුඅකෙතුොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; ආවජ්ජනා පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – නකෙතු අකෙතුෙං චුතිචිත්තං

නකෙතුසකෙතුෙස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
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ආවජ්ජනා නකෙතුසකෙතුොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
නකෙතූ අකෙතුො ඛන්ධා නකෙතුසකෙතුෙස්ස වුට්ඨානස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

180. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො(ඉෙඝටනා

නත්ථි, සත්ත පඤ්ො)… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො (ඡ පඤ්ො)… 

නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (පවත්තිපටිසන්ධි සත්ත පඤ්ො, ඉෙ ඝටනා
නත්ථි). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

181. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 

සී ං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; 
සද්ධා…කප.… පත්ථනා සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය මග් ස්ස

ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධා ොයිෙස්ස සුඛස්ස, 

ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; සී ං…කප.…

පත්ථනා ොයිෙස්ස සුඛස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො; සද්ධා…කප.… පත්ථනාොයිෙස්සසුඛස්ස, ොයිෙස්සදුක්ඛස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

182. නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ොයිෙං සුඛං ොයිෙස්ස

සුඛස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; ොයිෙං

දුක්ඛං… උතු… කභොජනං… කසනාසනං ොයිෙස්ස සුඛස්ස, ොයිෙස්ස

දුක්ඛස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො; ොයිෙංසුඛං… ොයිෙංදුක්ඛං…

උතු… කභොජනං… කසනාසනං ොයිෙස්ස සුඛස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

74 

පටුන 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

ොයිෙං සුඛං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; ොයිෙං
දුක්ඛං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනං උපනිස්සායදානංකදති…කප.…

සඞ්ඝං භින්දති; ොයිෙං සුඛං …කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.…

පත්ථනායමග් ස්සඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චක ො 

183. නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ නකෙතු අකෙතුකෙො

විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස 
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස… වත්ථු නකෙතුඅකෙතුොනං ඛන්ධානං 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, කුස ාකුසක  නිරද්කධ නකෙතු සකෙතුකෙො

විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, 

දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු

නකෙතුසකෙතුොනංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

184. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා නකෙතූ සකෙතුො ඛන්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා නකෙතූ අකෙතුො ඛන්ධා 

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 
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185. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නකෙතූ සකෙතුො ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානංනකෙතුසකෙතුොනං ඛන්ධානංආකසවනපච්චකයන 
පච්චකයො… අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං කවොදානස්ස… ක ොත්රභුස

මග් ස්ස…කවොදානං මග් ස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නකෙතූ අකෙතුො ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානංනකෙතුඅකෙතුොනං ඛන්ධානං ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 

186. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නකෙතු

සකෙතුොකචතනා සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – නකෙතුසකෙතුො කචතනා

විපාොනංනකෙතුසකෙතුොනං ඛන්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො–සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නකෙතු

සකෙතුො කචතනාචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – නකෙතුසකෙතුො කචතනා
විපාොනං නකෙතුඅකෙතුොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ච 

නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, 

නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නකෙතුසකෙතුො කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – නකෙතුසකෙතුො කචතනා
විපාොනං නකෙතුසකෙතුොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතා – නකෙතු අකෙතුො කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ නකෙතු අකෙතුො කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංෙටත්තාච රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 
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විපාෙපච්චක ො 

187. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…එෙං. 

ආො පච්චක ො 

188. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – නකෙතු අකෙතුො ආො ා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස 

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඉන්ද්රි පච්චක ො 

189. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො–නකෙතුඅකෙතුො ඉන්ද්රියාසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. 

ඣානපච්ච ාදි 

190. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

ඣානපච්චකයන පච්චකයො…කප.… (චත්තාරිපි ොතබ්බානි), 
මග් පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සම්පයුත්තපච්චක ො 

191. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – නකෙතු සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො

තිණ්ණන්නංඛන්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස 
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – නකෙතු අකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො

තිණ්ණන්නංඛන්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

192. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – නකෙතූ
සකෙතුො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – නකෙතූ සකෙතුො

ඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්ස ොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. 

සෙජාතා – නකෙතූ අකෙතුො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්ධා

වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථු ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථු නකෙතුසකෙතුොනං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – නකෙතූ අකෙතුො ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු නකෙතුසකෙතුොනං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු නකෙතුසකෙතුොනං 

ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අත්ථිපච්චක ො 

193. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – නකෙතු සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො

තිණ්ණන්නංඛන්ධානං…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො– සෙජාතං, පච්ඡාජාතං…කප.…. (2) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ච
නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – නකෙතු
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සකෙතුකෙොඑකෙොඛන්කධොතිණ්ණන්නංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – නකෙතු අකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා). පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…

වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක 

නිරද්කධ නකෙතු අකෙතුකෙො විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං…කප.…
වත්ථුනකෙතුඅකෙතුොනංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා 

– නකෙතූ අකෙතුො ඛන්ධා පුක ජාතස්ස…කප.… ෙබළීොක ොආොක ො 
ඉමස්සොයස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු නකෙතුසකෙතුොනං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, කුස ාකුසක  නිරද්කධ නකෙතු සකෙතුකෙො

විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, 

දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු

නකෙතුසකෙතුොනංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

194. නකෙතු සකෙතුකෙො ච නකෙතු අකෙතුකෙො ච ධම්මා

නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – නකෙතු සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… නකෙතු
සකෙතුකෙො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං…කප.….

(1) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ච නකෙතු අකෙතුකෙො ච ධම්මා

නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – නකෙතූ සකෙතුො ඛන්ධා ච

මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – නකෙතූ සකෙතුො ඛන්ධා ච
ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 
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පච්ඡාජාතා – නකෙතූ සකෙතුො ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.….(2) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

195. ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

සමනන්තක චත්තාරි, සෙජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයසත්ත, 

උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත ද්කව, පච්ඡාජාකත ද්කව, ආකසවකන

ද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය

චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, වි කත චත්තාරි, අවි කත සත්ත
(එවං කණතබ්බං) 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

196. නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ච
නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ච ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

197. නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුඅකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො … ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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නකෙතු අකෙතුකෙො ධම්කමො නකෙතුසකෙතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

198. නකෙතු සකෙතුකෙො ච නකෙතු අකෙතුකෙො ච ධම්මා

නකෙතුසකෙතුෙස්සධම්මස්සසෙජාතං…පුක ජාතං. (1) 

නකෙතු සකෙතුකෙො ච නකෙතු අකෙතුකෙො ච ධම්මා 
නකෙතුඅකෙතුෙස්සධම්මස්සසෙජාතං…පච්ඡාජාතං…ආො ං…ඉන්ද්රියං.

(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

199. නකෙතුයා සත්ත, නආ ම්මකණ සත්ත (සංඛිත්තං. සබ්බත්ථ

සත්ත), නසෙජාකත ඡ, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නනිස්සකය ඡ (සබ්බත්ථ

සත්ත), නසම්පයුත්කත ඡ, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොඅත්ථියා පඤ්ච, 

කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවි කත සත්ත, කනොඅවි කත පඤ්ච (එවං
 කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

ආ ම්මණදුෙං 

200. ආ ම්මණපච්චයා නකෙතුයා චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  චත්තාරි (සබ්බත්ථ චත්තාරි), කනොනත්ථියා චත්තාරි, 

කනොවි කතචත්තාරි, කනොඅවි කතචත්තාරි (එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

201. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණචත්තාරි, ආධිපතියාචත්තාරි…කප.… 
අවි කතසත්ත. 

පච්චනීයානුක ොමං. 
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නකෙතුසකෙතුෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

කෙතුක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

2. චූළන්ත දුෙං 

7. සප්පච්ච දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

1. සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – සප්පච්චයං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 
එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං
ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. 

සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා…කප.…අවි තපච්චයා. 

2. කෙතුයාඑෙං, ආ ම්මකණඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං. 

අනුක ොමං. 

3. සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංසප්පච්චයං එෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ …කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) 
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො(සංඛිත්තං). 

4. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං…කප.…
කනොවි කතඑෙං. 

පච්චනීයං. 

5. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං…කප.…
කනොවි කතඑෙං. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 
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6. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙංඅනන්තක එෙං…කප.…අවි කත
එෙං. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

7. සප්පච්චයං ධම්මං පච්චයා සප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – සප්පච්චයං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ

පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.… වත්ථුං
පච්චයාසප්පච්චයාඛන්ධා. 

සප්පච්චයං ධම්මං පච්චයා සප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා(සංඛිත්තං). 

4-6. නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 

සම්පයුත්තවාක ොපිවිත්ථාක තබ්කබො, සබ්බත්ථඑොකයවපඤ්ො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

8. සප්පච්චකයො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – සප්පච්චයා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

ආ ම්මණපච්චක ො 

9. සප්පච්චකයො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – දානං දත්වා, සී ං සමාදියිත්වා, උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං 
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පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.…

අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති; 
පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ

සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති, චක්ඛං…කප.… වත්ථුං… සප්පච්චකය

ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා 

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන 

සප්පච්චයචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… සප්පච්චයා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පච්චකයො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො – අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

10. සප්පච්චකයො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වා

සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, 
පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං  රං ෙත්වා…කප.… චක්ඛං…කප.…

වත්ථුං…සප්පච්චකයඛන්කධ රං ෙත්වා අස්සාකදතිඅභිනන්දති; තං රං

ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
සප්පච්චයාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පච්චකයො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා නිබ්බානං  රං ෙත්වා 

පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනන්ත පච්ච ාදි 
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11. සප්පච්චකයො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො…කප.… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… (ද්කව පඤ්ො
උපනිස්සයමූ ං) පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… අවි තපච්චකයන
පච්චකයො(සබ්බත්ථඑොකයවපඤ්ො). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

12. කෙතුයා එෙං, ආ ම්මකණද්කව, අධිපතියාද්කව, අනන්තක එෙං, 

සමනන්තක  එෙං, සෙජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නිස්සකයඑෙං, 

උපනිස්සකයද්කව, පුක ජාකතඑෙං (සබ්බත්ථඑෙං), අවි කතඑෙං(එවං
 කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

13. සප්පච්චකයො ධම්කමොසප්පච්චයස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පච්චකයො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

14. නකෙතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා ද්කව, 

නඅනන්තක  ද්කව, නසමනන්තක  ද්කව…කප.… නඋපනිස්සකය ද්කව, 

නපුක ජාකත ද්කව…කප.… කනොවි කත ද්කව, කනොඅවි කත ද්කව (එවං
 කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 
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15. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියාඑෙං, නඅනන්තක 

එෙං, නසමනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනිස්සකය

එෙං…කප.… නසම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා

එෙං, කනොවි කතඑෙං(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

16. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා ද්කව, අනන්තක 

එෙං…කප.…උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකතඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං
(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සප්පච්චයදුෙංනිට්ඨිතං. 

8. සඞ්ඛ්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

17. සඞ්ඛතං ධම්මංපටිච්චසඞ්ඛකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–
සඞ්ඛතං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච 

රූපං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා; එෙංමොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං
රූපංෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. 

(ඉමංදුෙංයථාසප්පච්චයදුෙං, එවං කණතබ්බං, නින්නානාෙ ණං.) 

සඞ්ඛතදුෙංනිට්ඨිතං. 

9. සනිදස්සනදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

86 

පටුන 

18. අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා– අනිදස්සනංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාඅනිදස්සනං
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ
අනිදස්සනං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා අනිදස්සනං ෙටත්තා ච

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…ඛන්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්ච

ඛන්ධා; එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච අනිදස්සනං 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – අනිදස්සකන ඛන්කධ පටිච්ච සනිදස්සනං චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… මොභූකත පටිච්ච සනිදස්සනං

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(2) 

අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො ච අනිදස්සකනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–අනිදස්සනංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 
සනිදස්සනඤ්ච අනිදස්සනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… මොභූකත පටිච්ච
සනිදස්සනඤ්ච අනිදස්සනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

19. අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–අනිදස්සනංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා.

(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

20. අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා–අනිදස්සනංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාඅනිදස්සනං
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං මොභූතං
පටිච්චතකයොමොභූතා…කප.…ද්කවමොභූකත…කප.…මොභූකත පටිච්ච

අනිදස්සනංචිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අධිපතිපච්චයා–අනිදස්සකනඛන්කධපටිච්චසනිදස්සනංචිත්තසමුට්ඨානං

රූපං, මොභූකතපටිච්චසනිදස්සනංචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො ච අනිදස්සකනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිඅධිපතිපච්චයා–අනිදස්සනංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 
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සනිදස්සනඤ්ච අනිදස්සනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… මොභූකත පටිච්ච සනිදස්සනඤ්ච අනිදස්සනඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං උපාදාරූපං.(3) (සංඛිත්තං, සබ්කබොතබ්බා.) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

21. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණඑෙං, අධිපතියාතීණි, අනන්තක  එෙං, 

සමනන්තක එෙං, සෙජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නිස්සකයතීණි, 

උපනිස්සකය එෙං, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම තීණි, 

විපාකෙ තීණි (සබ්බත්ථ තීණි), මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත එෙං, 

විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා එෙං, වි කත එෙං, අවි කත
තීණි(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

22. අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංඅනිදස්සනං එෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා
අනිදස්සනං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච 

ඛන්ධා; එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච අනිදස්සනං
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං… බාහි ං…
ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුකෙ අනිදස්සකන ඛන්කධ පටිච්ච සනිදස්සනං

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… මොභූකත පටිච්ච 
සනිදස්සනං චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං…බාහික … 
ආො සමුට්ඨාකන…උතුසමුට්ඨාකන…අසඤ්ඤසත්තානංමොභූකතපටිච්ච

සනිදස්සනං ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

88 

පටුන 

අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො ච අනිදස්සකනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං අනිදස්සනං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා සනිදස්සනඤ්ච අනිදස්සනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං
රූපං…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…මොභූකත
පටිච්ච…කප.… බාහික … ආො සමුට්ඨාකන… උතුසමුට්ඨාකන…
අසඤ්ඤසත්තානං මොභූකත පටිච්ච සනිදස්සනඤ්ච අනිදස්සනඤ්ච 

ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං.(3) (එවංසබ්කබොතබ්බා.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

23. නකෙතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන 

තීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නආොක තීණි, නඉන්ද්රිකයතීණි, 

නඣාකනතීණි, නමග්ක තීණි, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි(එවං කණතබ්බං). 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

24. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි (සබ්බත්ථ

තීණි), නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙතීණි, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කත

එෙං, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

25. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක  එෙං, සමනන්තක 

එෙං, සෙජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නිස්සකයතීණි, උපනිස්සකය

එෙං, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම තීණි…කප.…ඣාකන

තීණි, මග්ක  එෙං, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, 

නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කතතීණි. 
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පච්චනීයානුක ොමං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

කෙතුපච්චක ො 

26. අනිදස්සනං ධම්මං පච්චයා අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–අනිදස්සනං එෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධාඅනිදස්සනං
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා; 
එෙං මොභූතං පච්චයා…කප.… මොභූකත පච්චයා අනිදස්සනං 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං, වත්ථුංපච්චයාඅනිදස්සනා

ඛන්ධා (ඉතක පිද්කවපඤ්ොොතබ්බා). 

ආ ම්මණපච්චක ො 

27. අනිදස්සනං ධම්මං පච්චයා අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – අනිදස්සනං එෙං ඛන්ධං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, 
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයාඅනිදස්සනාඛන්ධා(සංඛිත්තං). 

28. කෙතුයාතීණි, ආ ම්මකණඑෙං, අධිපතියාතීණි…කප.…අවි කත 
තීණි. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

නකෙතුපච්චක ො 

29. අනිදස්සනං ධම්මං පච්චයා අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා– අකෙතුෙංඅනිදස්සනංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා
අනිදස්සනං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං

පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, 

වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො අනිදස්සනා ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ කත
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උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො(ඉතක පිද්කවොතබ්බා. සංඛිත්තං). 

30. නකෙතුයා තීණි, නආ ම්මකණතීණි…කප.…කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

31. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි…කප.…නෙම්කමඑෙං…කප.…

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

32. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං…කප.… මග්ක  එෙං…කප.…
අවි කතතීණි. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපිඑවංොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

33. අනිදස්සනං ධම්මං සංසට්කඨො අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – අනිදස්සනං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

අනිදස්සනං ධම්මං සංසට්කඨො අනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා(එවංසබ්බං සප්පච්චය ණනාහිසද්ධිංොතබ්බං). 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොපිසංසට්ඨවා සදිකසො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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34. අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – අනිදස්සනා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අනිදස්සනානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො – අනිදස්සනා කෙතූසනිදස්සනානං චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො – අනිදස්සනාකෙතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං
සනිදස්සනානඤ්ච අනිදස්සනානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

35. සනිදස්සකනො ධම්කමොඅනිදස්සනස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො– සනිදස්සනංරූපංඅනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; සනිදස්සනා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති, ඣානා

වුට්ඨහිත්වා…කප.…අරියාමග් ාවුට්ඨහිත්වා මග් ංපච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං 

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො; 

අරියා පහීකනකික කස පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකතකික කස…කප.…
පුබ්කබ…කප.… චක්ඛං…කප.… ොයං… සද්කද…කප.… වත්ථුං 

අනිදස්සකනඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, කචකතොපරියඤාකණන

අනිදස්සනචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… සද්දායතනං
කසොතවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… අනිදස්සනා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 
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යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

36. සනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – සනිදස්සනං රූපං  රං ෙත්වා අස්සාකදති 

අභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වා

සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, 
පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.… අරියා මග් ා

වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං

ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිදස්සකන ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – අනිදස්සනාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 
අනිදස්සනානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අනිදස්සනාධිපති සනිදස්සනානං 

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අනිදස්සනාධිපති 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං සනිදස්සනානඤ්ච අනිදස්සනානඤ්ච 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

37. අනිදස්සකනො ධම්කමොඅනිදස්සනස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනිදස්සනා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

අනිදස්සනානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං
ක ොත්රභුසස්ස…කප.… ක ොත්රභුස මග් ස්ස…කප.…
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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සමනන්ත පච්ච ාදි 

38. අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස
සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… තීණි…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…එෙං…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

39. සනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – වණ්ණසම්පදං

පත්ථයමාකනො දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, 

වණ්ණසම්පදා සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස, 

ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස, මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 

සී ං…කප.…කසනාසනං උපනිස්සායදානංකදති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පුක ජාතපච්චක ො 

40. සනිදස්සකනො ධම්කමොඅනිදස්සනස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො–සනිදස්සනංරූපං අනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, සද්දායතනං 
කසොතවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථුඅනිදස්සනානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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සනිදස්සකනො ච අනිදස්සකනො ච ධම්මා අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 
රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච අනිදස්සනානං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො; රූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

41. අනිදස්සකනො ධම්කමොඅනිදස්සනස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනිදස්සනා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

අනිදස්සනස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනිදස්සනා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

සනිදස්සනස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ධම්මස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනිදස්සනා ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආකසවනපච්චක ො 

42. අනිදස්සකනො ධම්කමොඅනිදස්සනස්සධම්මස්සආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනිදස්සනා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
අනිදස්සනානං ඛන්ධානං…කප.… අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං
කවොදානස්ස…ක ොත්රභුසමග් ස්ස…කවොදානංමග් ස්සආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

ෙම්මපච්චක ො 

43. අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – අනිදස්සනා කචතනා
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅනිදස්සනානඤ්චචිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
අනිදස්සනා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං අනිදස්සනානඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො– සෙජාතා, නානාක්ඛ්ණිො (විත්ථාක තබ්බං).(2) 
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අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛ්ණිො (විත්ථාක තබ්බං).

(3) 

විපාෙපච්ච ාදි 

44. අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි…ආො පච්චකයන පච්චකයො…තීණි(තීසුපිෙබළීොක ො

ආොක ො ොතබ්කබො)… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… තීණි (තීසුපි
රූපජීවිතින්ද්රියං)… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… තීණි… මග් පච්චකයන
පච්චකයො… තීණි…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

45. අනිදස්සකනො ධම්කමොඅනිදස්සනස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අනිදස්සනා
ඛන්ධා අනිදස්සනානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ අනිදස්සනා ඛන්ධා අනිදස්සනානං

ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; ඛන්ධා වත්ථුස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො, වත්ථු ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු අනිදස්සනානං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනිදස්සනා ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අනිදස්සනස්ස ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අනිදස්සනා ඛන්ධා 

සනිදස්සනානංචිත්තසමුට්ඨානානං රූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – අනිදස්සනා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සසනිදස්සනස්ස ොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
අනිදස්සනා ඛන්ධා සනිදස්සනානඤ්ච අනිදස්සනානඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – අනිදස්සනා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස
ඉමස්ස සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 
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පටුන 

අත්ථිපච්ච ාදි 

46. සනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සනිදස්සනංරූපං අනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො 

– අනිදස්සකනො එකෙොඛන්කධොතිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අනිදස්සනානඤ්ච
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… (සංඛිත්තං. යාව අසඤ්ඤසත්තා). පුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, සද්දායතනං
කසොතවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු අනිදස්සනානං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනිදස්සනා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්ස අනිදස්සනස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ෙබළීොක ො

ආොක ො ඉමස්ස අනිදස්සනස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
රූපජීවිතින්ද්රි ං අනිදස්සනානංෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – අනිදස්සනා
ඛන්ධා සනිදස්සනානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… මොභූතා සනිදස්සනානං
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… බාහි ා… ආො සමුට්ඨානා… 
උතුසමුට්ඨානා… අසඤ්ඤසත්තානං මොභූතා සනිදස්සනානං

ෙටත්තාරූපානං, උපාදාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අනිදස්සනා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස සනිදස්සනස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස සනිදස්සනස්ස

ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රි ං සනිදස්සනානං 

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. 

සෙජාකතො – අනිදස්සකනො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං 
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සනිදස්සනානඤ්ච අනිදස්සනානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… මොභූතා සනිදස්සනානඤ්ච අනිදස්සනානඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං, ෙටත්තාරූපානං, උපාදාරූපානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො; බාහි ා…ආො සමුට්ඨානා…උතුසමුට්ඨානා…
අසඤ්ඤසත්තානං මොභූතා සනිදස්සනානඤ්ච අනිදස්සනානඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංඋපාදාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

47. සනිදස්සකනො ච අනිදස්සකනො ච ධම්මා අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච

අනිදස්සනානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; රූපායතනඤ්ච
චක්ඛායතනඤ්චචක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

48. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 

එෙං, සමනන්තක එෙං, සෙජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නිස්සකය

තීණි, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන

එෙං, ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන

තීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාපඤ්ච, 

නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කතපඤ්ච(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

49. සනිදස්සකනො ධම්කමොඅනිදස්සනස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො… 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන 
පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ච අනිදස්සනස්ස ච ධම්මස්ස 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සනිදස්සකනො ච අනිදස්සකනො ච ධම්මා අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

50. නකෙතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නසෙජාකත පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනිස්සකය චත්තාරි, නඋපනිස්සකය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච (සබ්බත්ථ පඤ්ච), 

නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවි කතපඤ්ච, කනොඅවි කතචත්තාරි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

51. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය

තීණි…කප.… නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 
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52. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 

එෙං, සමනන්තක  එෙං, සෙජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නිස්සකය

තීණි, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන

එෙං, ෙම්කමතීණි…කප.…මග්ක තීණි, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාපඤ්ච, නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කත පඤ්ච. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සනිදස්සනදුෙංනිට්ඨිතං. 

10. සප්පටිඝදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

53. සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – සප්පටිඝං එෙං මොභූතං පටිච්ච ද්කව මොභූතා, ද්කව

මොභූකත පටිච්ච එෙං මොභූතං, සප්පටිකඝ මොභූකත පටිච්ච සප්පටිඝං 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, කඵොට්ඨබ්බායතනං

පටිච්ච චක්ඛායතනං…කප.… සායතනං.(1) 

සප්පටිඝංධම්මංපටිච්චඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–

සප්පටිකඝ මොභූකත පටිච්ච ආකපොධාතු, සප්පටිකඝ මොභූකත පටිච්ච 

අප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, 
කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච ආකපොධාතු ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො

ආොක ො.(2) 

සප්පටිඝංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොචඅප්පටිකඝොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා–සප්පටිඝංඑෙංමොභූතංපටිච්චද්කවමොභූතාආකපොධාතු 

ච, ද්කව මොභූකත…කප.… සප්පටිකඝ මොභූකත පටිච්ච සප්පටිඝඤ්ච

අප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, 
කඵොට්ඨබ්බායතනං පටිච්ච චක්ඛායතනං…කප.…  සායතනං ආකපොධාතු

ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ොආොක ො.(3) 

54. අප්පටිඝං ධම්මංපටිච්චඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා
–අප්පටිඝංඑෙංඛන්ධං පටිච්චතකයොඛන්ධාඅප්පටිඝංචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

100 

පටුන 

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, ආකපොධාතුං පටිච්ච අප්පටිඝං

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, ආකපොධාතුං පටිච්ච

ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබළීොක ොආොක ො. (1) 

අප්පටිඝංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–

අප්පටිකඝ ඛන්කධ පටිච්ච සප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ආකපොධාතුං පටිච්ච සප්පටිඝා මොභූතා, 

ආකපොධාතුං පටිච්ච සප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, 

උපාදාරූපං, ආකපොධාතුංපටිච්ච චක්ඛායතනං…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතනං.

(2) 

අප්පටිඝංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොචඅප්පටිකඝොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – අප්පටිඝං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා සප්පටිඝඤ්ච
අප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ආකපොධාතුං පටිච්ච සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, ආකපොධාතුං පටිච්ච

චක්ඛායතනං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…

ෙබළීොක ොආොක ො.(3) 

55. සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – අප්පටිකඝ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච

සප්පටිඝංචිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…සප්පටිඝංඑෙං
මොභූතඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච ද්කව මොභූතා…කප.… සප්පටිකඝ

මොභූකත ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච සප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච 

චක්ඛායතනං…කප.….(1) 

සප්පටිඝඤ්චඅප්පටිඝඤ්චධම්මංපටිච්චඅප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – අප්පටිකඝ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච අප්පටිඝං

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණඅප්පටිකඝ ඛන්කධචමොභූකතච

පටිච්ච අප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං, කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච

පටිච්ච අප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, 
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…

ෙබළීොක ොආොක ො.(2) 

සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–අප්පටිකඝඛන්කධචමොභූකතචපටිච්ච 

සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… අප්පටිකඝ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච
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පටුන 

සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච ෙටත්තාරූපං, කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච

ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ආකපොධාතුඤ්ච පටිච්ච

චක්ඛායතනං…කප.…  සායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො

ආොක ො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

56. අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – අප්පටිඝං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…වත්ථුං පටිච්චඛන්ධා. 

අධිපතිපච්ච ාදි 

57. සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති

අධිපතිපච්චයා (පටිසන්ධි වජ්කජතබ්බා, ෙටත්තාරූපා ච)…

අනන්ත පච්චයා…සමනන්ත පච්චයා…සෙජාතපච්චයා (සබ්කබමොභූතා
ොතබ්බා)…අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–සප්පටිඝංඑෙංමොභූතංපටිච්ච ද්කව

මොභූතා, ද්කවමොභූකත…කප.….(1) 

සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – සප්පටිකඝ මොභූකත පටිච්ච ආකපොධාතු…කප.….

(2) 

සප්පටිඝංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොචඅප්පටිකඝොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – සප්පටිඝං එෙං මොභූතං පටිච්ච ද්කව මොභූතා

ආකපොධාතුච, ද්කවමොභූකත…කප.….(3) 

58. අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – අප්පටිඝං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…ඛන්කධ 

පටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛන්ධා.(1) 

අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – ආකපොධාතුං පටිච්ච සප්පටිඝා මොභූතා (ඉකම

අජ්ඣත්තිෙබාහි ා මොභූතාොතබ්බා).(2) 

සප්පටිඝඤ්චඅප්පටිඝඤ්චධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–සප්පටිඝංඑෙංමොභූතඤ්චආකපොධාතුඤ්චපටිච්ච 
ද්කවමොභූතා…කප.…නිස්සයපච්චයා…කප.…අවි තපච්චයා. 
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පටුන 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

59. කෙතුයානව, ආ ම්මකණඑෙං, අධිපතියානව, අනන්තක එෙං, 

සමනන්තක  එෙං, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය එෙං, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම නව, 

විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතඑෙං, විප්පයුත්කත නව, අත්ථියානව, නත්ථියාඑෙං, වි කත

එෙං, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

60. සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා…තීණි. 

අප්පටිඝංධම්මංපටිච්චඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා–
අකෙතුෙං අප්පටිඝං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා අප්පටිඝං 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච

ඛන්ධා, ආකපොධාතුංපටිච්චඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, ෙටත්තාරූපං, 

උපාදාරූපං, ආකපොධාතුං පටිච්ච ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො
ආොක ො… බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… 
අසඤ්ඤසත්තානං… ආකපොධාතුං පටිච්ච අප්පටිඝං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං; විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(1) 

(අප්පටිඝමූ ෙංඉතක පිද්කවපඤ්ොොතබ්බා.ඝටකනපිතීණි පඤ්ො
ොතබ්බා.අජ්ඣත්තිොබාහි ාමොභූතාසබ්කබජානිත්වාොතබ්බා.) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

61. සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා(සබ්බංසංඛිත්තං)… කනොවි තපච්චයා. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

103 

පටුන 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

62. නකෙතුයානව, නආ ම්මකණනව, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

නව, නසමනන්තක  නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නඋපනිස්සකය නව, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන නව, නෙම්කමනව, 

නවිපාකෙනව, නආොක නව, නඉන්ද්රිකයනව, නඣාකනනව, නමග්ක 

නව, නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා නව, 
කනොවි කත නව. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

63. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

නව, නසමනන්තක  නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නඋපනිස්සකය නව, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා

නව, කනොවි කතනව. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

64. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක  එෙං, සමනන්තක 

එෙං, සෙජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකය නව, උපනිස්සකයඑෙං, 

පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම නව…කප.… මග්ක  එෙං, 

සම්පයුත්කතඑෙං, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාඑෙං, වි කත

එෙං, අවි කත නව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපි පටිච්චවා සදිකසො.) 
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3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

65. සප්පටිඝං ධම්මං පච්චයා සප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා…තීණි. 

අප්පටිඝං ධම්මංපච්චයාඅප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–
අප්පටිඝංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධාඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ …කප.…

ආකපොධාතුං පච්චයා අප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, 

උපාදාරූපං, ආකපොධාතුං පච්චයා ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබළීොක ො

ආොක ො, වත්ථුංපච්චයාඅප්පටිඝාඛන්ධා.(1) 

(අවකසසාපඤ්චපඤ්ොපටිච්චවා සදිසා.) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

66. සප්පටිඝං ධම්මං පච්චයා අප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනංපච්චයාොයවිඤ්ඤාණං.(1) 

අප්පටිඝං ධම්මං පච්චයා අප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා–අප්පටිඝංඑෙංඛන්ධං පච්චයාතකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…වත්ථුංපච්චයාඅප්පටිඝා 

ඛන්ධා.(1) 

සප්පටිඝඤ්චඅප්පටිඝඤ්චධම්මංපච්චයාඅප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච
චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං
එෙං ඛන්ධඤ්ච ොයායතනඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.…
අධිපතිපච්චයා…(සංඛිත්තං)අවි තපච්චයා. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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67. කෙතුයානව, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියානව, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත තීණි, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම 
නව…කප.…අවි කතනව(එවංපච්චනීය ණනාපිොතබ්බා). 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපිපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

(සංසට්ඨවාක පි සබ්බත්ථ එෙං, සංඛිත්තං. අවි තපච්චයා, එොකයව
පඤ්ො.ද්කවපිවා ාොතබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

68. අප්පටිකඝො ධම්කමොඅප්පටිඝස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයන පච්චකයො
– අප්පටිඝා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අප්පටිඝානඤ්ච 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අප්පටිකඝොධම්කමො සප්පටිඝස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො – 
අප්පටිඝා කෙතූ සප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – අප්පටිඝා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
සප්පටිඝානඤ්ච අප්පටිඝානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

69. සප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො–චක්ඛං…කප.…කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං
සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… සප්පටිඝා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 
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පටුන 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං 

පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා 

ඣානං පච්චකවක්ඛති, අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, 

ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; 

අරියා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත කික කස 

පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති; 

වත්ථුං…කප.… ඉත්ථින්ද්රියං… පුරිසින්ද්රියං… ජීවිතින්ද්රියං… ආකපොධාතුං, 

ෙබළීො ං ආො ං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

කචකතොපරියඤාකණන අප්පටිඝචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… අප්පටිඝා

ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

70. සප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛං…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ  රං ෙත්වා

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.

(1) 

අප්පටිකඝොධම්කමොඅප්පටිඝස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො – 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… 

සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, 

පුබ්කබසුචිණ්ණානි  රංෙත්වාපච්චකවක්ඛති, ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානං

 රංෙත්වාපච්චකවක්ඛති, අරියාමග් ා වුට්ඨහිත්වාමග් ං  රංෙත්වා 

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං  රං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, 

ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථුං…කප.… ඉත්ථින්ද්රියං…

පුරිසින්ද්රියං… ජීවිතින්ද්රියං…ආකපොධාතුං, ෙබළීො ංආො ං රංෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං  රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – අප්පටිඝාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං අප්පටිඝානඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

අප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – අප්පටිඝාධිපති සප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අප්පටිඝාධිපති 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං සප්පටිඝානඤ්ච අප්පටිඝානඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

71. අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අප්පටිඝා ඛන්ධා…කප.… ඵ සමාපත්තියා
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

සමනන්ත පච්චක ො 

72. අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො…කප.…. 

සෙජාතපච්ච ාදි 

73. සප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන
පච්චකයො… නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ඡ…
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

74. සප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – උතුං, කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…

සඞ්ඝං භින්දති; උතු, කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.…දිට්ඨිං ණ්ොති; සී ං…කප.…ොයිෙංසුඛං, ොයිෙං දුක්ඛං, 

කභොජනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.…
කභොජනං සද්ධාය…කප.…ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 
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පුක ජාතපච්චක ො 

75. සප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… කඵොට්ඨබ්කබඅනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනංචක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පටිකඝොධම්කමොඅප්පටිඝස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො

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

වත්ථුං…කප.… ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, ආකපොධාතුං, 

ෙබළීො ං ආො ං අනිච්චකතො …කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු අප්පටිඝානං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච ධම්මා අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 
චක්ඛායතනඤ්ච වත්ථු ච…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච 

අප්පටිඝානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

76. අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අප්පටිඝා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අප්පටිඝස්ස
ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පච්ඡාජාතා
අප්පටිඝා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස සප්පටිඝස්ස ොයස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පච්ඡාජාතා අප්පටිඝා
ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ොයස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො(ද්වින්නම්පිමූ ාොතබ්බා).(3) 

ආකසවනපච්චක ො 

77. අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අප්පටිඝා ඛන්ධා…කප.… කවොදානං මග් ස්ස

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චක ො 
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78. අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – අප්පටිඝා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අප්පටිඝානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
අප්පටිඝා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං අප්පටිඝානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අප්පටිකඝොධම්කමොසප්පටිඝස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො – 

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – අප්පටිඝා කචතනා සප්පටිඝානං

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – අප්පටිඝා කචතනා 

සප්පටිඝානංෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
අප්පටිඝා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං සප්පටිඝානඤ්ච

අප්පටිඝානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – අප්පටිඝාකචතනා විපාොනං
ඛන්ධානං සප්පටිඝානඤ්ච අප්පටිඝානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චක ො 

79. අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො–විපාකෙො අප්පටිකඝො…කප.…තීණි. 

ආො පච්චක ො 

80. අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන
පච්චකයො – අප්පටිඝා ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අප්පටිඝානඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස අප්පටිඝස්ස

ොයස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො (අවකසසා ද්කවපි පඤ්ො ොතබ්බා, 

පටිසන්ධිෙබළීොක ොආොක ො ද්වීසුපිොතබ්කබොඅග්ක ).(3) 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

81. සප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො – චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයින්ද්රියං

ොයවිඤ්ඤාණස්සඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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අප්පටිකඝොධම්කමොඅප්පටිඝස්සධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…

තීණි(තීසුපිජීවිතින්ද්රියංඅග්ක ොතබ්බං). (3) 

සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච ධම්මා අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛන්ද්රියඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…කප.…
ොයින්ද්රියඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… තීණි…
මග් පච්චකයන පච්චකයො… තීණි… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…
එෙං. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

82. සප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

ොයායතනංොයවිඤ්ඤාණස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අප්පටිඝාඛන්ධා

අප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො, වත්ථු ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 

වත්ථුඅප්පටිඝානංඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අප්පටිඝා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අප්පටිඝස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අප්පටිඝාඛන්ධා සප්පටිඝානං

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – අප්පටිඝා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සසප්පටිඝස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
අප්පටිඝා ඛන්ධා සප්පටිඝානඤ්ච අප්පටිඝානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ …කප.…. 

පච්ඡාජාතා – අප්පටිඝා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස සප්පටිඝස්ස ච 

අප්පටිඝස්සචොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්චක ො 
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83. සප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…එෙං(පටිච්චසදිසා පඨමපඤ්ො).(1) 

සප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – සප්පටිඝා මොභූතා ආකපොධාතුයා

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, සප්පටිඝා මොභූතා අප්පටිඝානං
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; කඵොට්ඨබ්බායතනං ඉත්ථින්ද්රියස්ස…කප.…

ෙබළීො ස්ස ආො ස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; බාහි ං…
ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. 

පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ොයායතනඤ්ච

ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

සප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සප්පටිඝංඑෙංමොභූතංද්වින්නංමොභූතානං
ආකපොධාතුයා ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… (පටිච්චසදිසං යාව

අසඤ්ඤසත්තා).(3) 

84. අප්පටිකඝො ධම්කමොඅප්පටිඝස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – 
අප්පටිකඝො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා). පුක ජාතං – වත්ථුං…කප.…ඉත්ථින්ද්රියං…පුරිසින්ද්රියං… 
ජීවිතින්ද්රියං… ආකපොධාතුං… ෙබළීො ං ආො ං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; වත්ථු අප්පටිඝානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අප්පටිඝාඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සඅප්පටිඝස්ස 

ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස 

අප්පටිඝස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රි ං 

අප්පටිඝානංෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අප්පටිකඝොධම්කමොසප්පටිඝස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො – 

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – අප්පටිඝා ඛන්ධා

සප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ආකපොධාතු සප්පටිඝානං මොභූතානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ආකපොධාතු සප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං ෙටත්තාරූපානං උපාදාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
ආකපොධාතුචක්ඛායතනස්ස…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතනස්ස අත්ථිපච්චකයන 
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පච්චකයො; බාහි ං, ආො සමුට්ඨානං, උතුසමුට්ඨානං, 

අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. පච්ඡාජාතා – අප්පටිඝා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්ස සප්පටිඝස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ෙබළීොක ො

ආොක ො ඉමස්ස සප්පටිඝස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
රූපජීවිතින්ද්රි ං සප්පටිඝානං ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. 

සෙජාකතො – අප්පටිකඝො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
සප්පටිඝානඤ්ච අප්පටිඝානඤ්ච…කප.… (පටිච්චසදිසං යාව

අසඤ්ඤසත්තා). පච්ඡාජාතා – අප්පටිඝා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස 

සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ොයස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රි ං සප්පටිඝානඤ්චඅප්පටිඝානඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

85. සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච ධම්මා සප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිච්චසදිසං යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච ධම්මා අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – අප්පටිඝා
ඛන්ධා ච මොභූතා ච අප්පටිඝානං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං…කප.… 

(පටිච්චසදිසංයාවඅසඤ්ඤසත්තා). සෙජාකතො – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො
එකෙො ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්චතිණ්ණන්නං ඛන්ධානං…කප.… ද්කව 
ඛන්ධා ච…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච
ොයායතනඤ්චතිණ්ණන්නංඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…

ද්කව ඛන්ධාච…කප.….(2) 

සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච ධම්මා සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච 

ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිච්චසදිසං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

86. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 

එෙං, සමනන්තක එෙං, සෙජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයනව, 

උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන එෙං, 
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ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකයපඤ්ච, ඣාකනතීණි, 

මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත චත්තාරි, අත්ථියා නව, 

නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කතනව(එවං කණතබ්බං). 

අනුක ොමං. 

2. පච්චනීයුද්ධාක ො 

87. සප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො, සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස 

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

88. අප්පටිකඝො ධම්කමො අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පටිකඝො ධම්කමොසප්පටිඝස්සධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො 

… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පටිකඝො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

89. සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච ධම්මා සප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච ධම්මා අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස සෙජාතං, 

පුක ජාතං.(2) 

සප්පටිකඝො ච අප්පටිකඝො ච ධම්මා සප්පටිඝස්ස ච අප්පටිඝස්ස ච 

ධම්මස්සසෙජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

90. නකෙතුයා නව…කප.… නඅනන්තක  නව, නසමනන්තක  නව, 

නසෙජාකත චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නනිස්සකය චත්තාරි, 

නඋපනිස්සකය නව, නපුක ජාකත නව…කප.… නසම්පයුත්කත නව, 

නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියානව, කනොවි කත 

නව, කනොඅවි කතචත්තාරි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

91. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි…කප.… නඅනන්තක  තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකයතීණි…කප.…නසම්පයුත්කතතීණි, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

92. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි

(අනුක ොමමාතිො කණතබ්බා), අවි කතනව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

සප්පටිඝදුෙංනිට්ඨිතං. 

11. රූපීදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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93. රූපිං ධම්මං පටිච්චරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – එෙං
මොභූතං පටිච්ච තකයො මොභූතා…කප.… ද්කව මොභූකත…කප.…

මොභූකත පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

රූපිං ධම්මං පටිච්ච අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චඅරූපිකනොඛන්ධා.(2) 

රූපිංධම්මංපටිච්චරූපීචඅරූපීචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා–

පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච අරූපිකනො ඛන්ධා, මොභූකත පටිච්ච 

ෙටත්තාරූපං.(3) 

94. අරූපිං ධම්මං පටිච්ච අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
අරූපිං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අරූපිං ධම්මංපටිච්චරූපීධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–අරූපිකනො

ඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

අරූපිංධම්මංපටිච්චරූපීචඅරූපීචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා–
අරූපිංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… 

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

95. රූපිඤ්ච අරූපිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච රූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – අරූපිකනොඛන්කධචමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

රූපිඤ්චඅරූපිඤ්චධම්මංපටිච්චඅරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා
– පටිසන්ධික්ඛකණ අරූපිං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො 

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(2) 

රූපිඤ්ච අරූපිඤ්ච ධම්මං පටිච්චරූපී ච අරූපී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණඅරූපිංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අරූපිකනො ඛන්කධ ච

මොභූකතචපටිච්ච ෙටත්තාරූපං(සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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96. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම නව, 

විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, වි කත

තීණි, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

97. රූපිං ධම්මංපටිච්චරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා…තීණි. 

අරූපිං ධම්මං පටිච්ච අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – 
අකෙතුෙං අරූපිං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො

කමොකෙො(නකෙතුපච්චයානවපඤ්ො, අකෙතුෙන්ති නියාකමතබ්බං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

98. නකෙතුයානව, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමද්කව, 

නවිපාකෙ පඤ්ච, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන ද්කව, 

නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 
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99. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක  

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකයතීණි, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙපඤ්ච, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

100. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, සමනන්තක 

තීණි, සෙජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයනව, උපනිස්සකයතීණි, 

පුක ජාකතඑෙං, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කම නව, විපාකෙනව, ආොක නව, 

ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක එෙං, සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කත

නව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, වි කතතීණි, අවි කතනව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො). 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

101. රූපිං ධම්මංපච්චයාරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–එෙං

මොභූතං…කප.…(පටිච්චසදිසං).(1) 

රූපිං ධම්මං පච්චයා අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං

පච්චයාඅරූපිකනොඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (2) 

රූපිංධම්මංපච්චයාරූපීචඅරූපීචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා–

වත්ථුංපච්චයාඅරූපිකනොඛන්ධා, මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (එවං අවකසසා පඤ්ො, පවත්තිපටිසන්ධි

විභජිතබ්බා). (3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 
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102. රූපිං ධම්මංපච්චයාඅරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා අරූපිකනො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අරූපිං ධම්මං පච්චයා අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – 

අරූපිංඑෙංඛන්ධං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(2) 

රූපිඤ්ච අරූපිඤ්ච ධම්මං පච්චයා අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ …කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.…අරූපිං එෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා

තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…(සංඛිත්තං). (3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

103. කෙතුයානව, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියානව, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමනව…කප.…

මග්ක නව, සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා

තීණි, වි කතතීණි, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

104. රූපිං ධම්මං පච්චයා රූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –

එෙං මොභූතං…කප.…අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමොභූතං…කප.….(1) 

රූපිං ධම්මං පච්චයා අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – 
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො අරූපිකනො ඛන්ධා; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 
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රූපිංධම්මංපච්චයාරූපීචඅරූපීචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා

(පවත්තිපටිසන්ධිොතබ්බා).(3) 

105. අරූපිං ධම්මංපච්චයාඅරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–
අකෙතුෙං අරූපිං එෙං ඛන්ධං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

අරූපිං ධම්මං පච්චයා රූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – 

අකෙතුකෙ අරූපිකනො ඛන්කධ පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (2) 

අරූපිං ධම්මං පච්චයා රූපී ච අරූපී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං අරූපිං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

106. රූපිඤ්ච අරූපිඤ්ච ධම්මං පච්චයා රූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුකෙ අරූපිකනො ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

රූපිඤ්ච අරූපිඤ්ච ධම්මං පච්චයා අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා–චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චචක්ඛායතනඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.…අරූපිංඑෙංඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්චපච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… 
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

රූපිඤ්ච අරූපිඤ්චධම්මංපච්චයාරූපීච අරූපීචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං අරූපිං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අරූපිකනො ඛන්කධ ච

මොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

107. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 
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නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන චත්තාරි, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත

ද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

108. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි (සංඛිත්තං, සබ්කබොතබ්බා), 

නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

109. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි (සබ්කබ ොතබ්බා)…කප.…

ඣාකනනව, මග්ක තීණි…කප.…අවි කතනව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපිපච්චයවා සදිකසො). 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

110. අරූපිං ධම්මංසංසට්කඨොඅරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–
අරූපිං එෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

කෙතුයා එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (එවං පච්චනීයාදීනි  ණනාපි 
සම්පයුත්තවාක පිසබ්කබොතබ්බා.එකෙොකයවපඤ්කෙො). 

11. රූපීදුෙං 
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7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

111. අරූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –

අරූපී කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අරූපීධම්කමොරූපිස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො–අරූපී කෙතූ

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (2) 

අරූපීධම්කමොරූපිස්සචඅරූපිස්සචධම්මස්සකෙතුපච්චකයන පච්චකයො
– අරූපීකෙතූසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං 

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

112. රූපී ධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං… ඉත්ථින්ද්රියං… පුරිසින්ද්රියං… ජීවිතින්ද්රියං…
ආකපොධාතුං… ෙබළීො ං ආො ං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං
සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; රූපිකනො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

113. අරූපී ධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–

දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, 

පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති, ඣානා…කප.… අරියා මග් ා

වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං

පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 

ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියා පහීකන
කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.…

අරූපිකනො ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

කචකතොපරියඤාකණන අරූපිචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.…
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අරූපිකනො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

114. රූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛං…කප.… ෙබළීො ං ආො ං  රං ෙත්වා 

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

(1) 

අරූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… 

(සංඛිත්තං) නිබ්බානං මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 

අරූපිකනො ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති…කප.…  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – අරූපීඅධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අරූපී ධම්කමො රූපිස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – අරූපී අධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අරූපී ධම්කමො රූපිස්ස ච අරූපිස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අරූපී අධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්ච ාදි 

115. අරූපී ධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–
පුරිමා පුරිමා අරූපිකනො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අරූපීනං

ඛන්ධානං…කප.… ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො, 
සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

(සෙජාතපච්චකය සත්ත, ඉෙ ඝටනා නත්ථි. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකය ඡ, 

නිස්සයපච්චකයසත්තපඤ්ො, ඉෙඝටනානත්ථි). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

116. රූපී ධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
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උතුං… කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං

භින්දති, උතු… කභොජනං… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අරූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො –සද්ධංඋපනිස්සාය දානංකදති, සී ං…කප.…ොයිෙං

දුක්ඛං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති, සද්ධා…කප.…
ොයිෙං දුක්ඛං… සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පුක ජාතපච්චක ො 

117. රූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං…කප.…ෙබළීො ංආො ංඅනිච්චකතො …කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු අරූපීනං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

118. අරූපී ධම්කමොරූපිස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො– 
පච්ඡාජාතා අරූපිකනො ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ආකසවනපච්චක ො 

119. අරූපී ධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සආකසවනපච්චකයනපච්චකයො–
පුරිමා පුරිමා අරූපිකනො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අරූපීනං ඛන්ධානං
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. 

ෙම්මපච්චක ො 

120. අරූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – අරූපී කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 
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නානාක්ඛ්ණිො – අරූපී කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අරූපීධම්කමොරූපිස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතා, 

නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – අරූපී කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 

අරූපීකචතනාෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අරූපී ධම්කමො රූපිස්ස ච අරූපිස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – අරූපී කචතනා 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
අරූපී කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

විපාොො පච්ච ා 

121. අරූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

රූපී ධම්කමො රූපිස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො –

ෙබළීොක ො ආොක ොඉමස්සොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අරූපීධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

ඉන්ද්රි පච්චක ො 

122. රූපී ධම්කමො රූපිස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – 

රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

රූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – 
චක්ඛන්ද්රියං…කප.… ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

අරූපීධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

රූපීචඅරූපීචධම්මාඅරූපිස්සධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො–
චක්ඛන්ද්රියඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං 
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ොයින්ද්රියඤ්ච…කප.…. 

ඣානපච්ච ාදි 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

125 

පටුන 

123. අරූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්සඣානපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… තීණි… සම්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…එෙං. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

124. රූපී ධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු අරූපීනං

ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථුඅරූපීනංඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අරූපී ධම්කමො රූපිස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අරූපිකනො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ අරූපිකනො 

ඛන්ධාෙටත්තාරූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො; අරූපිකනොඛන්ධා

වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අරූපිකනො ඛන්ධා 

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්ච ාදි 

125. රූපී ධම්කමො රූපිස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතං – එෙං මොභූතං…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා), ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

රූපීධම්කමොඅරූපිස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු අරූපීනං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… ෙබළීො ංආො ං

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං 

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස …කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු අරූපීනං ඛන්ධානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

126. අරූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –
අරූපී එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං…කප.… ද්කව

ඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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අරූපීධම්කමොරූපිස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අරූපිකනො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… පච්ඡාජාතා – 
අරූපිකනොඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

අරූපීධම්කමොරූපිස්සචඅරූපිස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො
– අරූපී එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

127. රූපීච අරූපීචධම්මාරූපිස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – අරූපී ඛන්ධා ච

මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – අරූපිකනොඛන්ධාච ෙබළීොක ො

ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අරූපිකනො ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

රූපී චඅරූපීචධම්මාඅරූපිස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– 

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො
ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ කතො…කප.… අරූපී එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා 
ච…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණඅරූපීඑකෙොඛන්කධොචවත්ථුචතිණ්ණන්නං

ඛන්ධානං…කප.… ද්කවඛන්ධාච…කප.….(2) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයනපච්චකයො. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

128. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණද්කව, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

එෙං, සමනන්තක  එෙං, සෙජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය

සත්ත, උපනිස්සකයද්කව, පුක ජාකතඑෙං, පච්ඡාජාකත එෙංආකසවකන

එෙං, ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආොක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයඡ, ඣාකන 
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තීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතඑෙං, විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාසත්ත, 

නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කතසත්ත. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

129. රූපී ධම්කමො රූපිස්ස ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

රූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අරූපී ධම්කමො අරූපිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අරූපී ධම්කමො රූපිස්ස ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අරූපී ධම්කමො රූපිස්ස ච අරූපිස්ස ච ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන 

පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

රූපීචඅරූපීචධම්මාරූපිස්සධම්මස්සසෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං.(1) 

රූපීචඅරූපීචධම්මාඅරූපිස්සධම්මස්සසෙජාතං, පුක ජාතං. (2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

130. නකෙතුයා සත්ත, නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසෙජාකත ඡ, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නනිස්සකය ඡ, නඋපනිස්සකය සත්ත, නපුක ජාකත

සත්ත …කප.…නමග්ක සත්ත, නසම්පයුත්කතඡ, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච, 

කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවි කත සත්ත, 
කනොඅවි කතචත්තාරි. 
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පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

131. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනිස්සකය තීණි

(සබ්බත්ථතීණි), නසම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

132. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි

(අනුක ොමමාතිො ොතබ්බා), අවි කතසත්ත. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

රූපීදුෙංනිට්ඨිතං. 

12. ක ොකි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

133. ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – ක ොකියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 

එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං.(1) 

134. ක ොකුත්ත ං ධම්මං පටිච්ච ක ොකුත්තක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – ක ොකුත්ත ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 
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ක ොකුත්ත ංධම්මංපටිච්චක ොකිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා

–ක ොකුත්තක ඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ක ොකුත්ත ං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො ච ක ොකුත්තක ො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–ක ොකුත්ත ංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

ක ොකියඤ්ච ක ොකුත්ත ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ක ොකුත්තක  ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

135. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

ද්කව, සමනන්තක ද්කව, සෙජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකය 

පඤ්ච, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම

පඤ්ච, විපාකෙ පඤ්ච, ආොක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන පඤ්ච, 

මග්ක  පඤ්ච, සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, 

නත්ථියාද්කව, වි කතද්කව, අවි කත පඤ්ච. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

136. ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං ක ොකියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා)
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො (සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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137. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 
නආකසවකනපඤ්ච(නආකසවනමූ කෙක ොකුත්තක සුද්ධකෙවිපාකෙොති 

නියාකමතබ්බං, අවකසසාපෙතිොකයව), නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙපඤ්ච, 

නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත
තීණි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

138. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව

(නඅනන්ත පදාදී පච්චනීයසදිසා)…කප.… නවිපාකෙ පඤ්ච, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත
තීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

139. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං…කප.…
අවි කතඑෙං. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො). 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

140. ක ොකියං ධම්මං පච්චයා ක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – ක ොකියං එෙං ඛන්ධං පච්චයා…කප.… එෙං
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මොභූතං…කප.…මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, ෙටත්තාරූපං, 

උපාදාරූපං, වත්ථුංපච්චයාක ොකියාඛන්ධා.(1) 

ක ොකියං ධම්මං පච්චයා ක ොකුත්තක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාක ොකුත්ත ාඛන්ධා.(2) 

ක ොකියං ධම්මං පච්චයා ක ොකිකයො ච ක ොකුත්තක ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා ක ොකුත්ත ාඛන්ධා, මොභූකත

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

141. ක ොකුත්ත ං ධම්මං පච්චයා ක ොකුත්තක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා…තීණි. 

ක ොකියඤ්ච ක ොකුත්ත ඤ්ච ධම්මං පච්චයා ක ොකිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ක ොකුත්තක  ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(1) 

ක ොකියඤ්ච ක ොකුත්ත ඤ්ච ධම්මං පච්චයා ක ොකුත්තක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–ක ොකුත්ත ංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා

තකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(2) 

ක ොකියඤ්ච ක ොකුත්ත ඤ්ච ධම්මං පච්චයා ක ොකිකයො ච
ක ොකුත්තක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – ක ොකුත්ත ං එෙං
ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…
ක ොකුත්තක  ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

(සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

142. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා නව, අනන්තක  

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, 

නිස්සකය නව, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආකසවකන

චත්තාරි, ෙම්කම නව, විපාකෙ නව…කප.… මග්ක  නව, සම්පයුත්කත

චත්තාරි, විප්පයුත්කත නව, අත්ථියා නව, නත්ථියා චත්තාරි, වි කත 

චත්තාරි, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 
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2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

143. ක ොකියං ධම්මං පච්චයා ක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං ක ොකියං එෙං ඛන්ධං…කප.… (යාව
අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයාොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො ක ොකියා

ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො(සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

144. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව (ක ොකුත්තක  අරූකප විපාෙන්ති 

නියාකමතබ්බං), නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

145. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  තීණි (නසමනන්ත පදාදී පච්චනීයසදිසා), නවිපාකෙ නව, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත
තීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 
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146. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං…කප.…
අවි කතඑෙං. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො). 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

147. ක ොකියං ධම්මං සංසට්කඨො ක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–ක ොකියං එෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

ක ොකුත්ත ං ධම්මං සංසට්කඨො ක ොකුත්තක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා–ක ොකුත්ත ංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…. (1) 

(සංසට්ඨවාක ොඑවංවිත්ථාක තබ්කබො, සෙ ණනාහිද්කවපඤ්ො). 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

148. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – ක ොකියා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 
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ආ ම්මණපච්චක ො 

149. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති, ඣානා…කප.… අරියා

ක ොත්රභුසං පච්චකවක්ඛන්ති, කවොදානං පච්චකවක්ඛන්ති, පහීකන කික කස

පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ

කික කස ජානන්ති; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ක ොකිකය ඛන්කධ 

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන

ක ොකියචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං

චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස, 

ක ොකියා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

150. ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං මග් ස්ස, ඵ ස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියා

කචකතොපරියඤාකණන ක ොකුත්ත චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති, 

ක ොකුත්ත ා ඛන්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අධිපතිපච්චක ො 

151. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානංදත්වා

සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං …කප.…පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.…

කසක්ඛා ක ොත්රභුසං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, කවොදානං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ක ොකිකය ඛන්කධ  රං ෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වා  ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 
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සෙජාතාධිපති – ක ොකියාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

152. ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානංමග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – ක ොකුත්ත ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා

මග් ා වුට්ඨහිත්වාමග් ං රංෙත්වාපච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං රංෙත්වා 

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං 

ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 
ක ොකුත්ත ාධිපතිචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ච ක ොකුත්ත ස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – ක ොකුත්ත ාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

153. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ක ොකියා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
ක ොකියානං ඛන්ධානං…කප.… අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස… අනුක ොමං 

කවොදානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො – ක ොත්රභුස මග් ස්ස… කවොදානං මග් ස්ස… අනුක ොමං 
ඵ සමාපත්තියා…නික ොධාවුට්ඨෙන්තස්සකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

154. ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ක ොකුත්ත ා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ක ොකුත්ත ානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; මග්ක ොඵ ස්ස, ඵ ංඵ ස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

136 

පටුන 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො – ඵ ංවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

155. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො (පඤ්ච පඤ්ො, ඝටනා නත්ථි)
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

156. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ක ොකියං සද්ධං

උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… විපස්සනං උප්පාකදති, අභිඤ්ඤං

උප්පාකදති, සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 
ක ොකියංසී ං…කප.…කසනාසනංඋපනිස්සායදානංකදති…කප.… සඞ්ඝං

භින්දති; ක ොකියාසද්ධා…කප.…කසනාසනංක ොකියායසද්ධාය…කප.…

ොයිෙස්ස දුක්ඛස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො; කුස ාකුස ංෙම්මං

විපාෙස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – පඨමස්ස මග් ස්ස පරිෙම්මං පඨමස්ස මග් ස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… චතුත්ථස්ස මග් ස්ස පරිෙම්මං

චතුත්ථස්ස මග් ස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

157. ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
පඨකමො මග්ක ො දුතියස්ස මග් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… තතිකයො මග්ක ො චතුත්ථස්ස මග් ස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අරියා මග් ං උපනිස්සාය

අනුප්පන්නංසමාපත්තිංඋප්පාකදන්ති, උප්පන්නංසමාපජ්ජන්ති, සඞ්ඛාක 

අනිච්චකතො දුක්ඛකතො අනත්තකතො විපස්සන්ති, අරියානං මග්ක ො…කප.… 
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ඨානාඨානකෙොසල් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; ඵ සමාපත්ති

ොයිෙස්සසුඛස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චක ො 

158. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛකතො අනත්තකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු ක ොකියානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු ක ොකුත්ත ානං ඛන්ධානං 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

159. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා ක ොකියා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 
පච්චකයො –පච්ඡාජාතාක ොකුත්ත ාඛන්ධාපුක ජාතස්ස ඉමස්සොයස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

160. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන 
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ක ොකියා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

ක ොකියානං ඛන්ධානං ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං

ක ොත්රභුසස්ස…අනුක ොමංකවොදානස්සආකසවනපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො – ක ොත්රභුස මග් ස්ස… කවොදානං මග් ස්ස ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

ෙම්මපච්චක ො 
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161. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – ක ොකියා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
ක ොකියා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – ක ොකුත්ත ා කචතනා 

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – 

ක ොකුත්ත ාකචතනාවිපාොනංඛන්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමොක ොකියස්සධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො
– ක ොකුත්ත ා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ච ක ොකුත්ත ස්ස ච ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – ක ොකුත්ත ා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චක ො 

162. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො – විපාකෙො ක ොකිකයො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

ආො පච්චක ො 

163. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන
පච්චකයො – ක ොකියා ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන 
පච්චකයො…තීණි. 
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ඉන්ද්රි පච්චක ො 

164. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො (පටිසන්ධි ොතබ්බා); චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

ොයින්ද්රියංොයවිඤ්ඤාණස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රියං

ෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන 
පච්චකයො…තීණි. 

ඣානපච්ච ාදි 

165. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන

පච්චකයො…එෙං, ක ොකුත්තක ො ධම්කමො…කප.…තීණි…මග් පච්චකයන

පච්චකයො, ක ොකිකයඑෙං, ක ොකුත්තක තීණි. 

ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස සම්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො… එෙං, ක ොකුත්තක ොධම්කමො…කප.…එෙං. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

166. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – ක ොකියාඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො; වත්ථු ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු ක ොකියානං ඛන්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ක ොකියාඛන්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු ක ොකුත්ත ානං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – ක ොකුත්ත ා ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
ක ොකුත්ත ා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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අත්ථිපච්ච ාදි 

167. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො 

– ක ොකිකයො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා). පුක ජාතං 

– චක්ඛං…කප.… වත්ථුං …කප.… (පුක ජාතසදිසං). වත්ථු ක ොකියානං

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ක ොකියා ඛන්ධා

පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ෙබළීොක ො

ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රි ං 

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකිකයොධම්කමොක ොකුත්ත ස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – වත්ථු ක ොකුත්ත ානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

168. ක ොකුත්තක ො ධම්කමොක ොකුත්ත ස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො – ක ොකුත්තක ො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධා…කප.….(1) 

ක ොකුත්තක ොධම්කමොක ොකියස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – ක ොකුත්ත ා ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
ක ොකුත්ත ා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ච ක ොකුත්ත ස්ස ච ධම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – ක ොකුත්තක ො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කවඛන්ධා…කප.….(3) 

169. ක ොකිකයො ච ක ොකුත්තක ො ච ධම්මා ක ොකියස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. 

සෙජාතා – ක ොකුත්ත ා ඛන්ධාචමොභූතාචචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ක ොකුත්ත ා ඛන්ධා ච
ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – ක ොකුත්ත ා ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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ක ොකිකයො ච ක ොකුත්තක ො ච ධම්මා ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
ක ොකුත්තක ො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං

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

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…

අවි තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

170. කෙතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා චත්තාරි, 

අනන්තක  චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සෙජාකත පඤ්ච, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නිස්සකය සත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත

ද්කව, පච්ඡාජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ

චත්තාරි, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක 

චත්තාරි, සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා

චත්තාරි, වි කතචත්තාරි, අවි කතසත්ත. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

171. ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො… 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකිකයො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

172. ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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ක ොකුත්තක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස ච ක ොකුත්ත ස්ස ච ධම්මස්ස 

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ක ොකිකයොචක ොකුත්තක ොචධම්මාක ොකියස්සධම්මස්සසෙජාතං… 

පච්ඡාජාතං…ආො ං…ඉන්ද්රියං.(1) 

ක ොකිකයො ච ක ොකුත්තක ො ච ධම්මා ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස 

සෙජාතං…පුක ජාතං.(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

173. නකෙතුයා සත්ත…කප.… නසමනන්තක  සත්ත, නසෙජාකත

පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නනිස්සකයපඤ්ච, නඋපනිස්සකයසත්ත, 

නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නමග්ක  සත්ත, 

නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, 

කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කතචත්තාරි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

174. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… නසමනන්තක 

චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනිස්සකය චත්තාරි…කප.…

නමග්ක  චත්තාරි, නසම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියා

චත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

175. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා චත්තාරි

(අනුක ොමමාතිොොතබ්බා), අවි කත සත්ත. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

ක ොකියදුෙංනිට්ඨිතං. 
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13. කෙනචිවිඤ්කඤ යදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

176. කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කෙනචි විඤ්කඤකයයො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–කෙනචිවිඤ්කඤයයංඑෙංඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 
එෙං මොභූතං පටිච්ච තකයො මොභූතා…කප.… මොභූකත පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.(1) 

කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කෙනචිනවිඤ්කඤකයයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–කෙනචිවිඤ්කඤයයංඑෙංඛන්ධංපටිච්චකෙනචි 
නවිඤ්කඤයයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා, එෙංමොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (2) 

කෙනචිවිඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කෙනචි විඤ්කඤකයයො ච කෙනචි 
නවිඤ්කඤකයයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කෙනචි 
විඤ්කඤයයං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච කෙනචි විඤ්කඤයයා ච කෙනචි
නවිඤ්කඤයයා ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා, එෙංමොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(3) 

177. කෙනචි නවිඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කෙනචිනවිඤ්කඤකයයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කෙනචි නවිඤ්කඤයයං එෙං ඛන්ධං 
පටිච්ච කෙනචි නවිඤ්කඤයයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (1) 

කෙනචිනවිඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කෙනචි නවිඤ්කඤයයං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
කෙනචි විඤ්කඤයයාතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව
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ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (2) 

කෙනචිනවිඤ්කඤයයංධම්මංපටිච්චකෙනචිවිඤ්කඤකයයොචකෙනචි 
නවිඤ්කඤකයයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කෙනචි
නවිඤ්කඤයයං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච කෙනචි විඤ්කඤයයා ච කෙනචි
නවිඤ්කඤයයා ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා, එෙංමොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(3) 

178. කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්චකෙනචිනවිඤ්කඤයයඤ්චධම්මංපටිච්ච
කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කෙනචි
විඤ්කඤයයඤ්ච කෙනචි නවිඤ්කඤයයඤ්ච එෙං ඛන්ධං පටිච්ච කෙනචි
විඤ්කඤයයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා, එෙංමොභූතං …කප.…මොභූකතපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච කෙනචි නවිඤ්කඤයයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කෙනචි නවිඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කෙනචි
විඤ්කඤයයඤ්ච කෙනචි නවිඤ්කඤයයඤ්ච එෙං ඛන්ධං පටිච්ච කෙනචි
නවිඤ්කඤයයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (2) 

කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච කෙනචි නවිඤ්කඤයයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කෙනචි විඤ්කඤකයයො ච කෙනචිනවිඤ්කඤකයයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච කෙනචි නවිඤ්කඤයයඤ්ච එෙං
ඛන්ධං පටිච්ච කෙනචි විඤ්කඤයයා ච කෙනචි නවිඤ්කඤයයා ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 
එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං(සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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179. කෙතුයානව, ආ ම්මකණනව…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

180. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව…කප.…කනොවි කතනව(එවං
චත්තාරිපි ණනාපරිපුණ්ණා). 

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

(සෙජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි

සම්පයුත්තවාක ොපි එවං විත්ථාක තබ්බා. පච්චයවාක  වත්ථු ච
පඤ්චායතනානිචදස්කසතබ්බානි.යථායථා බ්භතිතංතං ොතබ්බං). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

181. කෙනචි විඤ්කඤකයයොධම්කමොකෙනචිවිඤ්කඤයයස්සධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කෙනචි විඤ්කඤයයා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (සංඛිත්තං). 

කෙතුයානව, ආ ම්මකණනව…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

නකෙතුයා නව…කප.… කනොවි කත නව (එවං චත්තාරිපි  ණනා 
පරිපුණ්ණා). 

පච්චනීයං. 

කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙංනිට්ඨිතං. 

චූළන්ත දුෙංනිට්ඨිතං. 

3. ආසවක ොච්ඡෙං 

14. ආසවදුෙං 
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1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. ආසවං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

ොමාසවං පටිච්ච දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවො, දිට්ඨාසවං පටිච්ච ොමාසකවො

අවිජ්ජාසකවො, අවිජ්ජාසවංපටිච්චොමාසකවොදිට්ඨාසකවො, භවාසවංපටිච්ච

අවිජ්ජාසකවො, දිට්ඨාසවං පටිච්ච අවිජ්ජාසකවො (එකෙෙම්පි චක්ෙං 

ොතබ්බං).(1) 

ආසවංධම්මං පටිච්චකනොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – 

ආසවංපටිච්චආසවසම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

ආසවං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කෙතුපච්චයා–ොමාසවංපටිච්චදිට්ඨාසකවොඅවිජ්ජාසකවොසම්පයුත්තොච

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං(චක්ෙං).(3) 

2. කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කනොආසවං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 
එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (1) 

කනොආසවංධම්මං පටිච්චආසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – 

කනොආසකවඛන්කධපටිච්චආසවා.(2) 

කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා–කනොආසවංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා

ආසවාචචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

3. ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්චධම්මංපටිච්චආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–ොමාසවඤ්ච සම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්චදිට්ඨාසකවො

අවිජ්ජාසකවො(චක්ෙංබන්ධිතබ්බං). (1) 

ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොආසවං එෙං ඛන්ධඤ්ච ආසකව ච පටිච්ච
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තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.….

(2) 

ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසකවො ච කනොආසකවො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොආසවං එෙං ඛන්ධඤ්ච
ොමාසවඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවො

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… (චක්ෙං.

සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

4. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), විපාකෙ එෙං, 
ආොක නව…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

5. කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙං කනොආසවංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච 

ඛන්ධා, එෙංමොභූතං…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

කනොආසවංධම්මංපටිච්චආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා– 
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(2) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

6. ආසවං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා–ආසකවපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – කනොආසකව ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, එෙං මොභූතං…කප.…

(යාව අසඤ්ඤසත්තා). (1) 
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ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – ආසකව ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං (සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

7. නකෙතුයා ද්කව, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන නව, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

8. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කත තීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

9. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණද්කව, අනන්තක ද්කව…කප.… විපාකෙ
එෙං…කප.…මග්ක එෙං…කප.…අවි කතද්කව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 
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3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

10. ආසවං ධම්මං පච්චයා ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා

(ආසවමූ ෙං තීණි, පටිච්චසදිසා). 

කනොආසවං ධම්මං පච්චයා කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කනොආසවං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, 

මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං, වත්ථුං

පච්චයා කනොආසවාඛන්ධා.(1) 

කනොආසවං ධම්මංපච්චයාආසකවොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–

කනොආසකවඛන්කධපච්චයාආසවා, වත්ථුංපච්චයාආසවා. (2) 

කනොආසවං ධම්මං පච්චයා ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා–කනොආසවංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා
ආසවාචචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…වත්ථුං

පච්චයාආසවාසම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

11. ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්ච ධම්මං පච්චයා ආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –ොමාසවඤ්ච සම්පයුත්තකෙචඛන්කධපච්චයා

දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවො (චක්ෙං). ොමාසවඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

දිට්ඨාසකවොඅවිජ්ජාසකවො (චක්ෙං).(1) 

ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොආසවං එෙං ඛන්ධඤ්චආසකව ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

ආසවඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා කනොආසවාඛන්ධා.(2) 

ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්ච ධම්මං පච්චයා ආසකවො ච කනොආසකවො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොආසවං එෙං ඛන්ධඤ්ච
ොමාසවඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවො
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… (චක්ෙං). 
ොමාසවඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාදිට්ඨාසකවොඅවිජ්ජාසකවොසම්පයුත්තොච

ඛන්ධා (චක්ෙං.සංඛිත්තං).(3) 
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1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

12. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව…කප.… විපාකෙ
එෙං…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

13. කනොආසවං ධම්මං පච්චයා කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙං කනොආසවංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං
පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…ොයායතනංපච්චයාොයවිඤ්ඤාණං…

වත්ථුංපච්චයාඅකෙතුො කනොආසවාඛන්ධා.(1) 

කනොආසවංධම්මංපච්චයාආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා
– විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

14. නකෙතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නෙම්කම තීණි…කප.… නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවි කතතීණි(එවංසබ්කබ ණනා  කණතබ්බා). 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

15. ආසවං ධම්මංසංසට්කඨොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා
–ොමාසවංසංසට්කඨොදිට්ඨාසකවොඅවිජ්ජාසකවො(චක්ෙං.සංඛිත්තං). 
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කෙතුයානව, ආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), විපාකෙඑෙං…කප.…
අවි කත නව. 

නකෙතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කත නව. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

( ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිසංසට්ඨවා සදිකසො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

16. ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –

ොමාසකවො දිට්ඨාසවස්ස අවිජ්ජාසවස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

භවාසකවොඅවිජ්ජාසවස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං). (1) 

ආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
ආසවා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසකවො ධම්කමොආසවස්සචකනොආසවස්සච ධම්මස්සකෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – ොමාසකවො දිට්ඨාසවස්ස අවිජ්ජාසවස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

17. කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – කනොආසවා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
කනොආසවා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ආසවානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කනොආසවා කෙතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

ආසවානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා කනොආසවස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො–ආසවාචකනොආසවාචකෙතූසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

18. ආසකවොධම්කමො ආසවස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

–ආසකවආ බ්භආසවාඋප්පජ්ජන්ති. (1) 

ආසකවො ධම්කමොකනොආසවස්සධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

–ආසකවආ බ්භකනොආසවාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො–ආසකවආ බ්භආසවාචසම්පයුත්තොච

ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

19. කනොආසකවො ධම්කමොකනොආසවස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…
පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං 

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; 

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියා කනොආසකව පහීකන
කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ

කික කස ජානන්ති, චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොආසකව ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, කචකතොපරියඤාකණන 

කනොආසවචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කනොආසවා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොආසකවොධම්කමොආසවස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

– දානං දත්වා…කප.… තං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ආසවා

උප්පජ්ජන්ති, සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.…
ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොආසකව ඛන්කධ අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංආ බ්භආසවාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 
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කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා…කප.… (දුතිය මනං)

කනොආසකව ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ආසවා ච

සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

20. ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා ආසවස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ආසකව ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

ආ බ්භආසවාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා කනොආසවස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ආසකව ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

ආ බ්භකනොආසවාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (2) 

ආසකවොචකනොආසකවොචධම්මාආසවස්සචකනොආසවස්සචධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ආසකව ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

ආ බ්භආසවාච සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

21. ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – ආසකව  රං ෙත්වා ආසවා උප්පජ්ජන්ති (තීණි 

ආ ම්මණසදිසා,  රො ම්මණාොතබ්බා). 

කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.…
ඣානා…කප.… අරියා මග් ා…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං

 රං…කප.… නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොආසකව ඛන්කධ

 රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – කනොආසවා අධිපති සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොආසකවොධම්කමොආසවස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… 

කනොආසකවඛන්කධ රංෙත්වා අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වා

ආසවා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කනොආසවා අධිපතිසම්පයුත්තොනං

ආසවානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… කනොආසකව ඛන්කධ  රං ෙත්වා

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනොආසවාඅධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංආසවානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආසකවොචකනොආසකවොචධම්මාආසවස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – ආසකව ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ  රං

ෙත්වාඅස්සාකදති…කප.…ආසවාඋප්පජ්ජන්ති(තීණි,  රො ම්මණා). 

අනන්ත පච්චක ො 

22. ආසකවො ධම්කමොආසවස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
–පුරිමා පුරිමාආසවාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංආසවානංඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආසකවොධම්කමොකනොආසවස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා ආසවා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොආසවානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආසවා වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාආසවාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානං
ආසවානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

23. කනොආසකවො ධම්කමොකනොආසවස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොආසවා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

කනොආසවානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං

ක ොත්රභුසස්ස…කප.…ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කනොආසකවොධම්කමොආසවස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා කනොආසවා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ආසවානං 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා ආසවානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාකනොආසවාඛන්ධාපච්ඡිමානං
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පච්ඡිමානං ආසවානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

24. ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා ආසවස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

25. ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො… නව… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… නව (වත්ථු ච 
දස්කසතබ්බං). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

26. ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ආසවා ආසවානං
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(තීණි). 

27. කනොආසකවො ධම්කමොකනොආසවස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දානං 

කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 

සී ං…කප.… කසනාසනංඋපනිස්සාය දානංකදති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය මානං

ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.… සඞ්ඝං භින්දති, සද්ධා…කප.…
කසනාසනං  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.…

කසනාසනං උපනිස්සාය…කප.… පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති, 
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සද්ධා…කප.… කසනාසනං  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා ආසවස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො…
තීණි. 

පුක ජාතපච්චක ො 

28. කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්සධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං …කප.… වත්ථුං (එවං විත්ථාක තබ්බං), කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 

චක්ඛායතනංචක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…ොයායතනංොයවිඤ්ඤාණස්ස, 

වත්ථුකනොආසවානං ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොආසකවොධම්කමොආසවස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො

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

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ආසවා

උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු ආසවානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භආසවාචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – 
වත්ථු ආසවානඤ්ච ආසවසම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

29. ආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා ආසවා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා කනොආසවා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා කනොආසවස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා ආසවා ච සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

30. ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

ෙම්මපච්චක ො 

31. කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොආසවා කචතනා 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
කනොආසවා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොආසකවො ධම්කමොආසවස්ස ධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො –
කනොආසවා කචතනාසම්පයුත්තොනංආසවානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – කනොආසවා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං ආසවානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

විපාොො පච්ච ා 

32. කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො… එෙං, ආො පච්චකයන පච්චකයො – කනොආසවා ආො ා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ආො පච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ෙබළීොක ො

ආොක ොඉමස්සොයස්සආො පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

කනොආසකවොධම්කමොආසවස්සධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො–
කනොආසවා ආො ාසම්පයුත්තොනංආසවානංආො පච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – කනොආසවා ආො ා සම්පයුත්තොනං
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ඛන්ධානං ආසවානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

33. කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො – කනොආසවා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…ඣානපච්චකයන පච්චකයො…තීණි…
මග් පච්චකයනපච්චකයො…නව…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

34. ආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – ආසවා චිත්තසමුට්ඨානානං 

රූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ආසවා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

35. කනොආසකවො ධම්කමොකනොආසවස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කනොආසවාඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො, වත්ථු ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු කනොආසවානං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනොආසවා ඛන්ධා

පුක ජාතස්ස ඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථුආසවානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු ආසවානං 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

36. ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා කනොආසවස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – ආසවා
ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
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විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ආසවා ච සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්ස ොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

37. ආසකවො ධම්කමොආසවස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –
ොමාසකවො දිට්ඨාසවස්සඅවිජ්ජාසවස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං).

(1) 

ආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – ආසවා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –

ආසවාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

ආසකවොධම්කමොආසවස්සචකනොආසවස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන 
පච්චකයො – ොමාසකවො දිට්ඨාසවස්ස අවිජ්ජාසවස්ස සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො 

(චක්ෙං).(3) 

38. කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො 

– කනොආසකවො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා). පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුංඅනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථු කනොආසවානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

කනොආසවාඛන්ධා පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො; 

ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 

රූපජීවිතින්ද්රි ං ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – කනොආසවා ඛන්ධා ආසවානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ආසවා උප්පජ්ජන්ති, වත්ථු ආසවානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – කනොආසකවො
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එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං ආසවානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධා…කප.… (චක්ෙං).

(3) 

39. ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා ආසවස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො– සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – ොමාසකවො
ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා දිට්ඨාසවස්ස අවිජ්ජාසවස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො (චක්ෙං). ොමාසකවො ච වත්ථු ච දිට්ඨාසවස්ස අවිජ්ජාසවස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො (චක්ෙං).(1) 

ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා කනොආසවස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනොආසකවො එකෙො ඛන්කධො ච ආසවා ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. සෙජාතා – ආසවා මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ආසවා ච වත්ථු ච කනොආසවානං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ආසවාච ෙබළීොක ොආොක ොච

ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ආසවා ච

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසකවොචකනොආසකවොචධම්මාආසවස්සචකනොආසවස්සචධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – කනොආසකවො
එකෙො ඛන්කධො ච ොමාසකවො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං දිට්ඨාසවස්ස
අවිජ්ජාසවස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.… (චක්ෙං). සෙජාකතො – 
ොමාසකවො ච වත්ථු ච දිට්ඨාසවස්ස අවිජ්ජාසවස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං). (3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

40. කෙතුයා සත්ත, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ එෙං, ආොක  තීණි…කප.… මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා නව, වි කත

නව, අවි කතනව. 
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අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

41. ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

ආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

42. කනොආසකවො ධම්කමොකනොආසවස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

43. ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා ආසවස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා කනොආසවස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසකවො චකනොආසකවොචධම්මාආසවස්සචකනොආසවස්ස චධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

44. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව (සබ්බත්ථ

නව), කනොඅවි කතනව. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

45. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය සත්ත (සබ්බත්ථ සත්ත), නමග්ක  සත්ත, නසම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතසත්ත, කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවි කතසත්ත. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

46. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව (අනුක ොමපදා

පරිපුණ්ණා), අවි කත නව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

ආසවදුෙංනිට්ඨිතං. 

15. සාසවදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

47. සාසවං ධම්මංපටිච්චසාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–
සාසවං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.(1) 
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අනාසවං ධම්මං පටිච්ච අනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
අනාසවංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….

(1) 

අනාසවං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

අනාසකවඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

අනාසවං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො ච අනාසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කෙතුපච්චයා – අනාසවං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

සාසවඤ්ච අනාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – අනාසකවඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(1) 

(යථා චූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙංඑවංොතබ්බං නින්නානාෙ ණං.) 

සාසවදුෙංනිට්ඨිතං. 

16. ආසවසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

48. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ආසවසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

ආසවසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

කදොමනස්සසෙ කතඛන්කධපටිච්චකමොකෙොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.(2) 

ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ච 
ආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–ආසවසම්පයුත්තං
එෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.… කදොමනස්සසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

කමොකෙොචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 
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49. ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ආසවවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, 

වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, එෙං මොභූතං පටිච්ච තකයො මොභූතා, තකයො 

මොභූකත පටිච්ච එෙං මොභූතං, ද්කව මොභූකත පටිච්ච ද්කව මොභූතා, 

මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං

කමොෙං පටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

50. ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කදොමනස්සසෙ තං
විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තංඑෙං ඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ආසවසම්පයුත්කත

ඛන්කධච මොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, කදොමනස්සසෙ කත
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කෙතුපච්චයා–කදොමනස්සසෙ තංවිචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තංඑෙං

ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

51. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–ආසවසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධං පටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 
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ආසවසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – කදොමනස්සසෙ කත විචිකිච්ඡාසෙ කත

උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධපටිච්චකමොකෙො.(2) 

ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –
කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තංඑෙංඛන්ධංපටිච්ච

තකයොඛන්ධාකමොකෙොච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(3) 

52. ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා–ආසවවිප්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං

පටිච්ච ඛන්ධා. (1) ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – කදොමනස්සසෙ තං 
විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා.

(2) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

කමොෙඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

53. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා… තීණි. 

ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – ආසවවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

කදොමනස්සසෙ තං කමොෙං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, එෙං

මොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං උපාදාරූපං.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – කදොමනස්සසෙ තං කමොෙං පටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා. 

(2) 

ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අධිපතිපච්චයා –
කදොමනස්සසෙ තං කමොෙං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 
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54. ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා–කදොමනස්සසෙ තං
එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා –ආසවසම්පයුත්කත

ඛන්කධච මොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, කදොමනස්සසෙ කත

ඛන්කධචකමොෙඤ්චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
අධිපතිපච්චයා – කදොමනස්සසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.….

(3) 

(එවංසබ්කබපච්චයාවිත්ථාක තබ්බා.සංඛිත්තං.) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

55. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා නව, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයඡ, පුක ජාකතඡ, ආකසවකනඡ, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං, 

ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත ඡ, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාඡ, වි කතඡ, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

56. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(1) 
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ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං ආසවවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො 
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවආසඤ්ඤසත්තා).(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

57. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – ආසවවිප්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං 

රූපං, කදොමනස්සසෙ තංවිචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තංකමොෙංපටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, 

එෙංමොභූතං…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
කදොමනස්සසෙ කත විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච

කමොෙඤ්චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චක ො 

58. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

59. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප ආසවසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං

පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

ආසවසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ 

පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො, ආසවසම්පයුත්කත

ඛන්කධපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ච
ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප
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විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

කමොකෙොච…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

60. ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප ආසවවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… ආසවවිප්පයුත්කත 

ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කදොමනස්සසෙ තං

විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං

පටිච්ච සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

61. ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප
විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තංඑෙං ඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා –

ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
කදොමනස්සසෙ කත විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච

කමොෙඤ්චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (2) 

(නපච්ඡාජාතපච්චයානව, නආකසවනපච්චයානව.) 

නෙම්මපච්ච ාදි 

62. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

සම්පයුත්තොකචතනා.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මංපටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා–ආසවවිප්පයුත්කතඛන්කධ පටිච්චවිප්පයුත්තොකචතනා.

(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං

කමොෙංපටිච්චසම්පයුත්තොකචතනා.(2) 
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ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා –
කදොමනස්සසෙ කත විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච
කමොෙඤ්ච පටිච්ච සම්පයුත්තො කචතනා… නවිපාෙපච්චයා…
නආො පච්චයා… නඉන්ද්රියපච්චයා… නඣානපච්චයා…
නමග් පච්චයා… නසම්පයුත්තපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා…
කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවි තපච්චයා. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

63. නකෙතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

64. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි…කප.…නපුක ජාකතඡ…කප.… 

නවිපාකෙ නව…කප.… නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

65. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණද්කව, අනන්තක  ද්කව, සමනන්තක 

ද්කව…කප.…ෙම්කමද්කව, විපාකෙඑෙං, ආොක ද්කව…කප.…මග්ක 

එෙං, සම්පයුත්කතද්කව, විප්පයුත්කතද්කව…කප.…අවි කතද්කව. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 
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3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

66. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චවා සදිකසො). 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – ආසවවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු, 

වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං. වත්ථුං පච්චයා

ආසවවිප්පයුත්තාඛන්ධා, වත්ථුංපච්චයාකදොමනස්සසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා ආසවසම්පයුත්තො ඛන්ධා, 
කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ආසවසම්පයුත්කතො ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා 

ආසවසම්පයුත්තො ඛන්ධා, මොභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා 

සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, වත්ථුං පච්චයා

කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධාචකමොකෙොච.(3) 

67. ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ආසවසම්පයුත්තං
එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං
ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.….(1) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ආසවසම්පයුත්කත

ඛන්කධච මොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, කදොමනස්සසෙ කත
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විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කදොමනස්සසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

කදොමනස්සසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා– ආසවසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ ච

මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කදොමනස්සසෙ තං
විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
කදොමනස්සසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා

කමොකෙො ච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

68. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා…තීණි(පටිච්චවා සදිසා). 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – ආසවවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං

පච්චයා ඛන්ධා, චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා ආසවවිප්පයුත්තා

ඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයා කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො 

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා ආසවසම්පයුත්තො ඛන්ධා, 
කදොමනස්සසෙ තං විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ආසවසම්පයුත්කතො ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං
පච්චයා කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා

කමොකෙොච.(3) 

69. ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
ආසවසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා තකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 
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ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – 
කදොමනස්සසෙ කත විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
ආ ම්මණපච්චයා– කදොමනස්සසෙ තංවිචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තං
එෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා තකයොඛන්ධාකමොකෙොච…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.… අධිපතිපච්චයා… අනන්ත පච්චයා…කප.… 

අවි තපච්චයා.(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

70. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), ෙම්කම නව, 
විපාකෙඑෙං…කප.… අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

71. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ

පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙංආසවවිප්පයුත්තං එෙංඛන්ධං පච්චයාතකයො 
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං

පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, 

වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො ආසවවිප්පයුත්තා ඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. (1) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා– විචිකිච්ඡාසෙ කත
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උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො 

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) (සංඛිත්තං.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

72. නකෙතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත තීණි (එවං ඉතක පි ද්කව  ණනා 
ොතබ්බා). 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපිපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

73. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කෙතුයා ඡ, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා ඡ (සබ්බත්ථ ඡ), විපාකෙ 
එෙං…කප.…අවි කතඡ. 

ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ

සංසට්කඨො විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා…කප.…. 

නකෙතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත ඡ, 

නආකසවකන ඡ, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ ඡ, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතඡ (එවංඉතක පිද්කව ණනාොතබ්බා). 
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6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොපිසංසට්ඨවා සදිකසො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

74. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්තා කෙතූ චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; කදොකසො කමොෙස්ස

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්තා කෙතූ 
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; කදොකසො සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කමොෙස්ස

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

75. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – ආසවවිප්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්ස චආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කදොමනස්සසෙ කතො 
විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙොසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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76. ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කදොකසො ච

කමොකෙොචආසවසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කදොකසො ච කමොකෙො ච 

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මාආසවසම්පයුත්තස්ස 
චආසවවිප්පයුත්තස්සචධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො –කදොකසොච
කමොකෙො ච සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

77. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ ආ බ්භ

ආසවසම්පයුත්තොඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ ආ බ්භ

ආසවවිප්පයුත්තාඛන්ධා චකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ 
ආ බ්භ කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච

කමොකෙොච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

78. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො– දානං දත්වාසී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං

ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.…
අරියා මග් ං…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.… නිබ්බානං

ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියාආසවවිප්පයුත්කත පහීකනකික කස

පච්චකවක්ඛන්ති; වික්ඛම්භිකත…කප.… පුබ්කබ…කප.… චක්ඛං…කප.…
වත්ථුං ආසවවිප්පයුත්කත ඛන්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛකතො අනත්තකතො

විපස්සති. (ඉධඅස්සාදනානත්ථි)දිබ්කබනචක්ඛනා රූපංපස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන 

ආසවවිප්පයුත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 
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චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ආසවවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය කමොෙස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–දානංදත්වාසී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං

ෙත්වා තං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, 
දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා
ඣානං…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ආසවවිප්පයුත්කත ඛන්කධ

අස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භ ාක ො…කප.…දිට්ඨි…කදොමනස්සං…

විචිකිච්ඡා…උද්ධච්චං උප්පජ්ජති.(2) 

ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං 
ආසවවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ආ බ්භ කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා

උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

79. ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
කදොමනස්සසෙ කත විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච 

කමොෙඤ්චආ බ්භආසවසම්පයුත්තාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කදොමනස්සසෙ කත
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච ආ බ්භ 

ආසවවිප්පයුත්තාඛන්ධාචකමොකෙො චඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මාආසවසම්පයුත්තස්ස 
ච ආසවවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
කදොමනස්සසෙ කත විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච
කමොෙඤ්ච ආ බ්භ කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා

ඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

80. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 
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ආ ම්මණාධිපති – ආසවසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා

ආසවසම්පයුත්තො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
ආසවසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – ආසවසම්පයුත්තාධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
කදොමනස්සසෙ තාධිපති කමොෙස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 
ආසවසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තාධිපති 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

81. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා, සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං 

 රංෙත්වා පච්චකවක්ඛති; පුබ්කබසුචිණ්ණානි…කප.…ඣානා…කප.…
අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං  රං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, 

ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – ආසවවිප්පයුත්තාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මංෙත්වා තං  රංෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං 

ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…
ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ආසවවිප්පයුත්කත ඛන්කධ  රං

ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත පච්චක ො 

82. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ආසවසම්පයුත්තො ඛන්ධා
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පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ආසවසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කදොමනස්සසෙ තා
විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස 
කදොමනස්සසෙ තස්ස විචිකිච්ඡාසෙ තස්ස උද්ධච්චසෙ තස්ස කමොෙස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආසවසම්පයුත්තා ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා 
කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං කදොමනස්සසෙ තානංවිචිකිච්ඡාසෙ තානංඋද්ධච්චසෙ තානං

ඛන්ධානංකමොෙස්සච අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

83. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො කදොමනස්සසෙ කතො
විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස 
කදොමනස්සසෙ තස්ස විචිකිච්ඡාසෙ තස්ස උද්ධච්චසෙ තස්ස කමොෙස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා ආසවවිප්පයුත්තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ආසවවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.… ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො කදොමනස්සසෙ කතො
විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
කදොමනස්සසෙ තානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; ආවජ්ජනාආසවසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො 
කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කදොමනස්සසෙ තානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං

උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
ආවජ්ජනා කදොමනස්සසෙ තානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං

ඛන්ධානංකමොෙස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 
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84. ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
ආසවසම්පයුත්තස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා 
කදොමනස්සසෙ තාවිචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොච
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කදොමනස්සසෙ තානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං

උද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො –පුරිමාපුරිමා කදොමනස්සසෙ තා
විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පච්ඡිමස්ස 
පච්ඡිමස්ස කදොමනස්සසෙ තස්ස විචිකිච්ඡාසෙ තස්ස උද්ධච්චසෙ තස්ස

කමොෙස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා
විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතො චආසවවිප්පයුත්කතොච ධම්මාආසවසම්පයුත්තස්ස
චආසවවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච 
කමොකෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කදොමනස්සසෙ තානං
විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

85. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… නව…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ඡ… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
නව. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

86. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
ආසවසම්පයුත්තා ඛන්ධා ආසවසම්පයුත්තානං ඛන්ධානං 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ආසවසම්පයුත්තා ඛන්ධා
ආසවවිප්පයුත්තානංඛන්ධානංකමොෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 
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ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො– ආසවසම්පයුත්තොඛන්ධා
කදොමනස්සසෙ තානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං

කමොෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

87. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සී ං…කප.… පඤ්ඤං…ොයිෙං
සුඛං…කප.… කසනාසනං… කමොෙං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාකදති; සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා…ොයිෙංසුඛං…ොයිෙං
දුක්ඛං… කමොකෙො ච සද්ධාය…කප.… කමොෙස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.…
පඤ්ඤං… ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං… කභොජනං…

කසනාසනං… කමොෙං උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; 
සද්ධා…කප.… කමොකෙො ච  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධා… සී ං…කප.…
කමොකෙො කදොමනස්සසෙ තානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං

ඛන්ධානං කමොෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

88. ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො …කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
කදොමනස්සසෙ තාවිචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොච 
ආසවසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.
(පුච්ඡිතබ්බං මූ ං) කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා
ඛන්ධා ච කමොකෙො ච ආසවසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

ආසවසම්පයුත්කතො චආසවවිප්පයුත්කතොච ධම්මාආසවසම්පයුත්තස්ස
ච ආසවවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
කදොමනස්සසෙ තාවිචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධාචකමොකෙොච
කදොමනස්සසෙ තානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං

කමොෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චක ො 

89. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛකතො

අනත්තකතො විපස්සති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… 
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.
වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…වත්ථු ආසවවිප්පයුත්තානංඛන්ධානංකමොෙස්ස

චපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං
ආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං 

– වත්ථු ආසවසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ආ බ්භ
කදොමනස්සසෙ තාවිචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධා චකමොකෙොච

උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු කදොමනස්සසෙ තානං
විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

90. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා ආසවසම්පයුත්තො ඛන්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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පටුන 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා ආසවවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ච
කමොකෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා කදොමනස්සසෙ තා
විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පුක ජාතස්ස

ඉමස්ස ොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

91. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…නව (ආවජ්ජනාපිවුට්ඨානම්පිනත්ථි). 

ෙම්මපච්චක ො 

92. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– ආසවසම්පයුත්තොකචතනාසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
ආසවසම්පයුත්තා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා කචතනා 
කමොෙස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛ්ණිො – ආසවසම්පයුත්තො කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං

ෙටත්තා චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්ස චආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්තා කචතනා 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
ආසවවිප්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 
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පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො ආසවවිප්පයුත්තා කචතනා

විපාොනංඛන්ධානංෙටත්තාච රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චක ො 

93. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො… එෙං. 

ආො පච්චක ො 

94. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්තා ආො ා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං ආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආො පච්චකයනපච්චකයො–ආසවසම්පයුත්තාආො ාචිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ආො ා කමොෙස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො – ආසවසම්පයුත්තා ආො ා 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ආො පච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

95. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආො පච්චකයන පච්චකයො – ආසවවිප්පයුත්තා ආො ා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

96. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… සම්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…ඡ. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 
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97. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
ආසවසම්පයුත්තාඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ආසවසම්පයුත්තා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස 

ොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං 

(සංඛිත්තං.විත්ථාක තබ්බං).(1) 

98. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථුආසවසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු
කදොමනස්සසෙ තානං විචිකිච්ඡාසෙ තානං උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං

කමොෙස්සචවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා ආසවවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා 

– කදොමනස්සසෙ තාවිචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා චකමොකෙො
චචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා 

– කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙො

චපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

99. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…එෙං.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
ආසවසම්පයුත්තා ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා
කමොෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – ආසවසම්පයුත්තා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 
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ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස

චධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(සෙජාතසදිසං).(3) 

100. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රි ං (සංඛිත්තං, විත්ථාක තබ්බං).(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, 

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, වත්ථු ආසවසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස

චධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුංආ බ්භකදොමනස්සසෙ තා 

විචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

101. ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – ආසවසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා
ච…කප.… කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො 
එකෙො ඛන්කධො ච කමොකෙො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; ද්කවඛන්ධා ච…කප.….(1) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා ආසවවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – ආසවසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච මොභූතා ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා
විචිකිච්ඡාසෙ තාඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචචිත්තසමුට්ඨානානං 

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා විචිකිච්ඡාසෙ තා
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච වත්ථු ච කමොෙස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – ආසවසම්පයුත්තාඛන්ධාචෙබළීොක ොආොක ොචඉමස්ස 
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ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ආසවසම්පයුත්තාඛන්ධා

චරූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මාආසවසම්පයුත්තස්ස

චආසවවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච කමොකෙො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාකතො – කදොමනස්සසෙ කතො විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං

කමොෙස්සච…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.….(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

102. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ඡ, විප්පයුත්කත පඤ්ච, 

අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

103. ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සච ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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104. ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්ස චආසවවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන 
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

105. ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
ආසවසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා ආසවවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතොචආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මාආසවසම්පයුත්තස්ස 
ච ආසවවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

106. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව, නඅධිපතියා නව (සබ්බත්ථ

නව), කනොඅවි කතනව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

107. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව…කප.…

නසමනන්තක නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකයනව…කප.…
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නමග්ක නව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියානව, 
කනොවි කතනව. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

108. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…
අවි කතනව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

ආසවසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

17. ආසවසාසවදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

109. ආසවඤ්කචව සාසවඤ්චධම්මංපටිච්චආසකවොකචවසාසකවොච
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ොමාසවං පටිච්ච දිට්ඨාසකවො
අවිජ්ජාසකවො (චක්ෙංබන්ධිතබ්බං) භවාසවංපටිච්චඅවිජ්ජාසකවො (චක්ෙං

බන්ධිතබ්බං)දිට්ඨාසවංපටිච්චඅවිජ්ජාසකවො. (1) 

ආසවඤ්කචවසාසවඤ්චධම්මංපටිච්චසාසකවොකචවකනොචආසකවො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ආසකව පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව සාසකවො ච
සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
ොමාසවං පටිච්ච දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවො සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, භවාසවං(චක්ෙං බන්ධිතබ්බං).(3) 

110. සාසවඤ්කචව කනොචආසවංධම්මංපටිච්චසාසකවොකචවකනොච
ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සාසවඤ්කචව කනො චආසවං
එෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්ච ඛන්ධා, එෙංමොභූතං…කප.….(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

189 

පටුන 

සාසවඤ්කචව කනොචආසවං ධම්මං පටිච්චආසකවොකචවසාසකවොච
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සාසකව කචව කනො ච ආසකව ඛන්කධ

පටිච්චආසවා.(2) 

සාසවඤ්කචව කනො චආසවංධම්මං පටිච්චආසකවො කචවසාසකවො ච
සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
සාසවඤ්කචවකනො චආසවංඑෙංඛන්ධං පටිච්චතකයොඛන්ධාආසවා ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…. (3) 

111. ආසවඤ්කචව සාසවඤ්චසාසවඤ්කචවකනොචආසවඤ්චධම්මං
පටිච්ච ආසකවො කචව සාසකවො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
ොමාසවඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවො

(එවංචක්ෙංබන්ධිතබ්බං).(1) 

ආසවඤ්කචවසාසවඤ්චසාසවඤ්කචවකනොචආසවඤ්චධම්මංපටිච්ච 
සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං එෙං ඛන්ධඤ්ච ආසකව ච පටිච්ච තකයො

ඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(2) 

ආසවඤ්කචවසාසවඤ්චසාසවඤ්කචවකනොචආසවඤ්චධම්මංපටිච්ච
ආසකවො කචව සාසකවො ච සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–සාසවඤ්කචව කනොචආසවංඑෙංඛන්ධඤ්ච
ොමාසවඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවො 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… (චක්ෙං.

සංඛිත්තං).(3) 

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

(එවං පටිච්චවාක ොපි සෙජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි 

සංසට්ඨවාක ොපි සම්පයුත්තවාක ොපි යථා ආසවදුෙං එවං ොතබ්බං, 

නින්නානං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

(පඤ්ොවාක  කෙතුපච්චකයපි ආ ම්මණපච්චකයපි ක ොකුත්ත ං න

ොතබ්බං, කසඛා ක ොත්රභුසං පච්චකවක්ඛන්ති, කවොදානං පච්චකවක්ඛන්තීති
ොතබ්බා.අධිපතිපච්චයම්පිසබ්බංජානිත්වාොතබ්බං.) 

අනන්ත පච්චක ො 
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112. ආසකවො කචව සාසකවො ච ධම්කමො ආසවස්ස කචව සාසවස්ස ච
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ආසවා පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංආසවානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසකවො කචව සාසකවො ච ධම්කමො සාසවස්ස කචව කනො ච ආසවස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ආසවා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානංසාසවඤ්කචවකනො චආසවානංඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; ආසවාවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

ආසකවොකචවසාසකවොචධම්කමොආසවස්ස කචව සාසවස්සචසාසවස්ස
කචවකනොචආසවස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– පුරිමා
පුරිමා ආසවා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ආසවානං සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

113. සාසකවොකචව කනොචආසකවොධම්කමොසාසවස්සකචවකනොච
ආසවස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සාසවා
කචවකනොචආසවාඛන්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංසාසවානඤ්කචවකනොච 

ආසවානංඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; අනුක ොමංක ොත්රභුසස්ස, 

අනුක ොමං කවොදානස්ස, ආවජ්ජනා සාසවානඤ්කචව කනො ච ආසවානං

ඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස කචව සාසවස්ස ච
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාසාසවාකචවකනොච
ආසවා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ආසවානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; ආවජ්ජනාආසවානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස කචව සාසවස්ස ච
සාසවස්සකචව කනොචආසවස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා සාසවා කචවකනො ච ආසවා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

ආසවානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
ආවජ්ජනා ආසවානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

114. ආසකවොකචව සාසකවොචසාසකවොකචවකනොචආසකවොචධම්මා

ආසවස්සකචවසාසවස්සචධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – පුරිමා
පුරිමාආසවා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානංආසවානං 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආසකවො කචව සාසකවො ච සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ච ධම්මා
සාසවස්සකචවකනො චආසවස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–
පුරිමා පුරිමා ආසවා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
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සාසවානඤ්කචව කනො ච ආසවානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො; ආසවා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

ආසකවො කචව සාසකවො ච සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ච ධම්මා
ආසවස්සකචව සාසවස්සචසාසවස්සකචවකනොචආසවස්සචධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ආසවා ච සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ආසවානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(එවංසබ්බං විත්ථාක තබ්බං).(3) 

(ආසවදුකෙපි අනන්ත ං ඉමිනා සදිසං ොතබ්බං. ආවජ්ජනාපි 
වුට්ඨානම්පි එවං සමුද්දිට්ඨං සංඛිත්තං. සබ්බං පරිපුණ්ණං.ආසවදුෙසදිසං 

ොතබ්බං, නින්නානං.) 

ආසවසාසවදුෙංනිට්ඨිතං. 

18. ආසවආසවසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

115. ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්චආසකවො කචව
ආසවසම්පයුත්කතොච ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–ොමාසවංපටිච්ච
දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවො (චක්ෙං බන්ධිතබ්බං). භවාසවං පටිච්ච

අවිජ්ජාසකවො (චක්ෙං බන්ධිතබ්බං).දිට්ඨාසවංපටිච්චඅවිජ්ජාසකවො.(1) 

ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො 
කචව කනො චආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ආසකව පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා.(2) 

ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව
ආසවසම්පයුත්කතො චආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො චආසකවො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – ආසවසම්පයුත්තං ොමාසවං පටිච්ච

දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවොසම්පයුත්තොචඛන්ධා(සබ්බංචක්ෙං).(3) 

116. ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච
ආසවසම්පයුත්කතොකචවකනොච ආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා
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– ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව 
ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

ආසවසම්පයුත්තඤ්කචවකනොච ආසකවඛන්කධපටිච්චආසවා.(2) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව 
ආසවසම්පයුත්කතො චආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො චආසකවො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –ආසවසම්පයුත්තඤ්කචවකනොචආසවංඑෙං

ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාආසවා ච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

117. ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්චආසවසම්පයුත්තඤ්කචවකනො
ච ආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –ොමාසවඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච

දිට්ඨාසකවොඅවිජ්ජාසකවො(සබ්බංචක්ෙං).(1) 

ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච
ආසවඤ්චධම්මංපටිච්චආසවසම්පයුත්කතොකචවකනොචආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං එෙං
ඛන්ධඤ්ච ආසකවචපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….

(2) 

ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච
ආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච
ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං එෙං ඛන්ධඤ්ච 
ොමාසවඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධාදිට්ඨාසකවොඅවිජ්ජාසකවො…කප.…ද්කව

ඛන්කධ…කප.…. (3) 

(චක්ෙං.එවංසබ්කබපච්චයාොතබ්බා.) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

118. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව ( සබ්බත්ථ නව, 

සංඛිත්තං), ෙම්කම නව (විපාෙං නත්ථි), ආොක  නව…කප.… අවි කත
නව. 
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අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

119. ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව
ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා (නකෙතුමූ ෙං

නත්ථි), නපුක ජාතපච්චයා, නපච්ඡාජාතපච්චයා (සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

120. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කතනව. 

(එවං ඉතක  ද්කව  ණනාපි සෙජාතවා ම්පි පච්චයවා ම්පි
නිස්සයවා ම්පිසංසට්ඨවා ම්පිසම්පයුත්තවා ම්පිපරිපුණ්ණං පටිච්චසදිසා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

121. ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො ආසවස්ස කචව
ආසවසම්පයුත්තස්සච ධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

ආසවසම්පයුත්කතො කචවකනොචආසකවොධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස
කචව කනො ච ආසවස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – 
ආසවසම්පයුත්තා කචව කනො ච ආසවා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 

122. ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො ආසවස්ස කචව
ආසවසම්පයුත්තස්සචධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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ආසවසම්පයුත්කතොකචවකනොචආසකවොධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්ස
කචව කනො ච ආසවස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
ආසවසම්පයුත්කතකචවකනොචආසකව ඛන්කධආ බ්භආසවසම්පයුත්තා

කචවකනොචආසවාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස කචව 
ආසවසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – 
ආසවසම්පයුත්කත කචව කනො ච ආසකව ඛන්කධ ආ බ්භ ආසවා

උප්පජ්ජන්ති.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස කචව 
ආසවසම්පයුත්තස්ස ච ආසවසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච ආසවස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–ආසවසම්පයුත්කතකචවකනොච
ආසකව ඛන්කධ ආ බ්භ ආසවා ච ආසවසම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

ආසකවො කචවආසවසම්පයුත්කතො චආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච
ආසකවො ච ධම්මා ආසවස්ස කචව ආසවසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො … තීණි. 

අධිපතිපච්චයා… (ආ ම්මණසදිසා,  රො ම්මණා)

අනන්ත පච්චයා… (ආ ම්මණසදිසාකයව, පුරිමා පුරිමාති ොතබ්බා.)
සමනන්ත පච්චයා… සෙජාතපච්චයා… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…

නිස්සයපච්චයා… උපනිස්සයපච්චයා (ආ ම්මණසදිසංකයව, විභජනා 
නත්ථි…තීණි.උපනිස්සයංසබ්බංොතබ්බං). 

ෙම්මපච්ච ාදි 

123. ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො
ආසවසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච ආසවස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි…ආො පච්චකයනපච්චකයො…තීණි… ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…මග් පච්චකයන 
පච්චකයො… නව… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… නව…
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො… නත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…වි තපච්චකයන
පච්චකයො…අවි තපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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124. කෙතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව, සමනන්තක නව, සෙජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, නිස්සකයනව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා නව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

125. ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො ආසවස්ස කචව
ආසවසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසකවොකචවආසවසම්පයුත්කතොචධම්කමොආසවසම්පයුත්තස්සකචව
කනො ච ආසවස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො ආසවස්ස කචව 
ආසවසම්පයුත්තස්ස ච ආසවසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච ආසවස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

126. ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො
ආසවසම්පයුත්තස්සකචව කනොචආසවස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස කචව
ආසවසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස කචව 
ආසවසම්පයුත්තස්ස ච ආසවසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච ආසවස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

127. ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ආසවසම්පයුත්කතො කචව
කනොචආසකවොචධම්මාආසවස්සකචව ආසවසම්පයුත්තස්සචධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

196 

පටුන 

ආසකවො කචවආසවසම්පයුත්කතො චආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච
ආසකවො ච ධම්මා ආසවසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච ආසවස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

ආසකවො කචවආසවසම්පයුත්කතො චආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච
ආසකවො ච ධම්මා ආසවස්ස කචව ආසවසම්පයුත්තස්ස ච
ආසවසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච ආසවස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

128. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

129. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… නසමනන්තක 

චත්තාරි, නඋපනිස්සකය චත්තාරි…කප.… නමග්ක  චත්තාරි…කප.… 

නවිප්පයුත්කතචත්තාරි, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

130. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියානව (අනුක ොමපදානි
 ණිතබ්බානි)…කප.…අවි කත නව. 

ආසවආසවසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

19. ආසවවිප්පයුත්තසාසවදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

131. ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො
සාසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–ආසවවිප්පයුත්තංසාසවංඑෙං
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
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ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ …කප.…ඛන්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.….(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංඅනාසවංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතොඅනාසකවො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…තීණි. 

(යථා චූළන්ත දුකෙ ක ොකියදුෙං එවං විත්ථාක තබ්බං

නින්නානාෙ ණං, සංඛිත්තං.) 

ආසවවිප්පයුත්තසාසවදුෙංනිට්ඨිතං. 

ආසවක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

4. සඤ්කඤොජනක ොච්ඡෙං 

20. සඤ්කඤොජනදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං

අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච

සී බ්බතප ාමාසසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, 

ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච මානසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, 

ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, පටිඝසඤ්කඤොජනං

පටිච්ච ඉස්සාසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, පටිඝසඤ්කඤොජනං

පටිච්ච මච්ඡරියසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, පටිඝසඤ්කඤොජනං

පටිච්ච අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, මානසඤ්කඤොජනං පටිච්ච

භව ා සඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, භව ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච

අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, විචිකිච්ඡාසඤ්කඤොජනං පටිච්ච 

අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං.(1) 

සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජකන පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.(2) 

සඤ්කඤොජනං ධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජකනොච කනොසඤ්කඤොජකනොච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච 
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දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං(චක්ෙංබන්ධිතබ්බං).(3) 

2. කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොසඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 
එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (1) 

කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–කනොසඤ්කඤොජකනඛන්කධපටිච්චසඤ්කඤොජනා.(2) 

කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො ච 
කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
කනොසඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා සඤ්කඤොජනා ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

3. සඤ්කඤොජනඤ්ච කනොසඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච

දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං(චක්ෙංබන්ධිතබ්බං).(1) 

සඤ්කඤොජනඤ්ච කනොසඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–කනොසඤ්කඤොජනං
එෙංඛන්ධඤ්චසඤ්කඤොජකනචපටිච්චතකයො ඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(2) 

සඤ්කඤොජනඤ්චකනොසඤ්කඤොජනඤ්චධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජකනො 
ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
කනොසඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධඤ්ච ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච පටිච්ච
තකයොඛන්ධාදිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනංචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…(චක්ෙංබන්ධිතබ්බං).(3) 

(ආ ම්මණපච්චකය රූපං නත්ථි. අධිපතිපච්චකයො කෙතුසදිකසො, 
විචිකිච්ඡාසඤ්කඤොජනංනත්ථි.)අනන්ත පච්චයා…කප.…අවි තපච්චයා. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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4. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව

(සබ්බත්ථනව), විපාකෙඑෙං, ආොක නව…කප.… අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

5. සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසඤ්කඤොජනං පටිච්චඅවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං.(1) 

කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොසඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා). (1) 

කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච 

අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං.(2) 

සඤ්කඤොජනඤ්චකනොසඤ්කඤොජනඤ්චධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසඤ්කඤොජනඤ්ච

සම්පයුත්තකෙචඛන්කධ පටිච්චඅවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං.(3) 

(සංඛිත්තං.ආසවක ොච්ඡෙසදිසං.නආ ම්මණාපිසබ්කබ උද්ධරිතබ්බා.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

6. නකෙතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 
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3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

7. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව (එවං සබ්බං
 කණතබ්බං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

8. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි (සබ්බත්ථ චත්තාරි) විපාකෙ

එෙං, ආොක  චත්තාරි…කප.… මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත
චත්තාරි…කප.…අවි කත චත්තාරි. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

2. සෙජාතවාක ො 

9. සඤ්කඤොජනං ධම්මංසෙජාකතොසඤ්කඤොජකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා(පටිච්චවා සදිසං). 

3. පච්ච වාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චක ො 

10. සඤ්කඤොජනං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා…තීණි (පටිච්චසදිසං). 

කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පච්චයා කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොසඤ්කඤොජනං එෙංඛන්ධං පච්චයාතකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, 

එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

ෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං, වත්ථුංපච්චයාකනොසඤ්කඤොජනාඛන්ධා.(1) 

කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා–කනොසඤ්කඤොජකන ඛන්කධපච්චයා සඤ්කඤොජනා, වත්ථුං

පච්චයාසඤ්කඤොජනා.(2) 

කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජකනො ච
කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
කනොසඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා සඤ්කඤොජනඤ්ච
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චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… වත්ථුං පච්චයා 

සඤ්කඤොජනා, මොභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, වත්ථුං පච්චයා

සඤ්කඤොජනා සම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

11. සඤ්කඤොජනඤ්ච කනොසඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පච්චයා
සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පච්චයා

දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං, ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාදිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං(චක්ෙං)(1) 

සඤ්කඤොජනඤ්ච කනොසඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පච්චයා
කනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–කනොසඤ්කඤොජනං
එෙං ඛන්ධඤ්ච සඤ්කඤොජකන ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… (චක්ෙං).

සඤ්කඤොජකනච වත්ථුඤ්චපච්චයාකනොසඤ්කඤොජනාඛන්ධා.(2) 

සඤ්කඤොජනඤ්චකනොසඤ්කඤොජනඤ්චධම්මංපච්චයාසඤ්කඤොජකනො
ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
කනොසඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධඤ්ච ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච පච්චයා
තකයොඛන්ධාදිට්ඨිසඤ්කඤොජනංඅවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං, ද්කවඛන්කධ…කප.…(චක්ෙං).ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා 

(චක්ෙං.සංඛිත්තං).(3) 

12. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), විපාකෙ
එෙං…කප.…අවි කතනව. 

13. නකෙතුයා චත්තාරි (යත්ථ යත්ථ වත්ථු  බ්භති, තත්ථ තත්ථ 

නින්කනතබ්බං), නආ ම්මකණතීණි…කප.…කනොවි කතතීණි. 

4. නිස්ස වාක ො 

(එවංඉතක පිද්කව ණනාචනිස්සයවාක ොචොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

කෙතුපච්චක ො 

14. සඤ්කඤොජනං ධම්මං සංසට්කඨො සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ොම ා සඤ්කඤොජනං සංසට්ඨං
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දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං (එවං නව පඤ්ො. අරූපාකයව 
ොතබ්බා). 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සංසට්ඨවාක ොපිසම්පයුත්තවාක ොපිඑවංොතබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

15. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

සඤ්කඤොජනානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ච කනොසඤ්කඤොජනස්ස ච
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයනපච්චකයො–සඤ්කඤොජනාකෙතූසම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං සඤ්කඤොජනානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

16. කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කනොසඤ්කඤොජනා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

17. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජකන ආ බ්භ සඤ්කඤොජනා
උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) සඤ්කඤොජකනආ බ්භ කනොසඤ්කඤොජනා
ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) සඤ්කඤොජකන ආ බ්භ

සඤ්කඤොජනාචසම්පයුත්තොච ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

18. කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–දානංදත්වාසී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං

ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.…
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අරියා මග් ාවුට්ඨහිත්වාමග් ංපච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං…කප.…නිබ්බානං 

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 

ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියා කනොසඤ්කඤොජකන
පහීකනකික කස…කප.… වික්ඛම්භිකතකික කස…කප.…පුබ්කබ…කප.…

චක්ඛං …කප.… වත්ථුං කනොසඤ්කඤොජකන ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, කචකතොපරියඤාකණන 

කනොසඤ්කඤොජනචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කනොසඤ්කඤොජනා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.…

වත්ථුං කනොසඤ්කඤොජකන ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ

 ාක ො උප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

කනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමොසඤ්කඤොජනස්සචකනොසඤ්කඤොජනස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.…චක්ඛං…කප.…

වත්ථුං කනොසඤ්කඤොජකන ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ

සඤ්කඤොජනාචසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

සඤ්කඤොජකනො ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා සඤ්කඤොජනස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(ආ බ්භකයවොතබ්බා). 

අධිපතිපච්චක ො 

19. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – සඤ්කඤොජනං  රං

ෙත්වා…කප.…තීණි ( රො ම්මණා). 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 
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ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං…කප.… තීණි (තිණ්ණම්පි

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපතිපිොතබ්බා, විභජිතබ්බාතීණිපි). 

සඤ්කඤොජකනො ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා සඤ්කඤොජනස්ස

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – සඤ්කඤොජකනච
සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ රංෙත්වා…කප.…තීණි. 

අනන්ත පච්චක ො 

20. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සඤ්කඤොජනා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානංසඤ්කඤොජනානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොසඤ්කඤොජනා ඛන්ධා

පච්ඡිමානං…කප.…ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොසඤ්කඤොජනා ඛන්ධා

පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සඤ්කඤොජනානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
ආවජ්ජනා සඤ්කඤොජනානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (එවං ද්කවපි

ොතබ්බා).(3) 

සඤ්කඤොජකනො ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා සඤ්කඤොජනස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

21. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… නව… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නව… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

22. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සඤ්කඤොජනා සඤ්කඤොජනානං උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (එවං
තීණිපි). 
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23. කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං

ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං,  ා ං…කප.… 
පත්ථනං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං

භින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.… 

කසනාසනං උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමොසඤ්කඤොජනස්සචකනොසඤ්කඤොජනස්ස

ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.…

කසනාසනං උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං සඤ්කඤොජනානං සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

සඤ්කඤොජකනො ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා සඤ්කඤොජනස්ස
ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

පුක ජාතපච්චක ො 

24. කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… 

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු කනොසඤ්කඤොජනානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං
ආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං 

– වත්ථුසඤ්කඤොජනානංපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමොසඤ්කඤොජනස්සචකනොසඤ්කඤොජනස්ස

ච ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුංඅස්සාකදති, 

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ සඤ්කඤොජනා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු සඤ්කඤොජනානං

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

25. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජකනොචකනොසඤ්කඤොජකනොචධම්මාකනොසඤ්කඤොජනස්ස

ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

26. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

ෙම්මපච්ච ාදි 

27. කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…එෙං…
ආො පච්චකයනපච්චකයො…තීණි…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි… 
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… තීණි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… නව…
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…නව. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

28. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(විභජිතබ්බං).(1) 
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කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(විභජිතබ්බං). (1) 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු සඤ්කඤොජනානං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමොසඤ්කඤොජනස්සචකනොසඤ්කඤොජනස්ස

ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු 
සඤ්කඤොජනානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

සඤ්කඤොජකනොචකනොසඤ්කඤොජකනොචධම්මාකනොසඤ්කඤොජනස්ස

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං

(විභජිතබ්බං).(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

29. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…එෙං(පටිච්චසදිසං). (1) 

සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං). (2) 

සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ච කනොසඤ්කඤොජනස්ස ච

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිච්චසදිසං).(3) 

30. කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).(1) 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – 
කනොසඤ්කඤොජනා ඛන්ධා සම්පයුත්තොනං සඤ්කඤොජනානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුංඅස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති, 

වත්ථුසඤ්කඤොජනානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමොසඤ්කඤොජනස්සච කනොසඤ්කඤොජනස්ස

චධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 

කනොසඤ්කඤොජකනො…කප.…(සංඛිත්තං, ආසවසදිසං).(3) 

31. සඤ්කඤොජකනොච කනොසඤ්කඤොජකනොචධම්මාසඤ්කඤොජනස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං (ආසවසදිසං).

(1) 

සඤ්කඤොජකනොචකනොසඤ්කඤොජකනොචධම්මාකනොසඤ්කඤොජනස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආො ං, ඉන්ද්රියං (විභජිතබ්බංආසවසදිසං).(2) 

සඤ්කඤොජකනො ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා සඤ්කඤොජනස්ස ච

කනොසඤ්කඤොජනස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං(විභජිතබ්බංආසවසදිසං). (3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

32. කෙතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

33. සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 
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සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ච කනොසඤ්කඤොජනස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

34. කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො කනොසඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමොසඤ්කඤොජනස්සචකනොසඤ්කඤොජනස්ස

ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො … සෙජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

35. සඤ්කඤොජකනොච කනොසඤ්කඤොජකනොචධම්මාසඤ්කඤොජනස්ස
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජකනොචකනොසඤ්කඤොජකනොචධම්මාකනොසඤ්කඤොජනස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජකනො ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා සඤ්කඤොජනස්ස ච
කනොසඤ්කඤොජනස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

36. නකෙතුයානව, නආ ම්මකණනව (සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 
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37. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… නසමනන්තක 

චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනිස්සකය චත්තාරි…කප.…

නමග්ක  චත්තාරි, නසම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

38. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව

(අනුක ොමමාතිො), අවි කතනව. 

සඤ්කඤොජනදුෙංනිට්ඨිතං. 

21. සඤ්කඤොජනි දුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

39. සඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 
එෙංමොභූතං…කප.…. 

(චූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙසදිසං, නින්නානාෙ ණං.) 

සඤ්කඤොජනියදුෙංනිට්ඨිතං. 

22. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

40. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං

පටිච්චතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 
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සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත ඛන්කධ

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

41. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං

පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං …කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…එෙං මොභූතං…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං.(3) 

42. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
උද්ධච්චසෙ තංඑෙං ඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්චසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්චධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං, උද්ධච්චසෙ කතඛන්කධචකමොෙඤ්චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.

(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්චසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්චධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 
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ආ ම්මණපච්චක ො 

43. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං එෙං

ඛන්ධං…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –
උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

44. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං එෙං
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…වත්ථුංපටිච්චඛන්ධා.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්චසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්චධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
උද්ධච්චසෙ තං එෙංඛන්ධඤ්චකමොෙඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

45. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා…තීණි. 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා…එෙං. 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්චසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්චධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තකෙඛන්කධචමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(1) (සංඛිත්තං.) 
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1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

46. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයඡ, පුක ජාකතඡ, ආකසවකනඡ, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං, 

ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත ඡ, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාඡ, වි කතඡ, අවි කත නව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

47. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච

උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං

එෙංඛන්ධං…කප.… (යාවඅසඤ්ඤසත්තා, සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

48. නකෙතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 
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නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

49. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

50. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි…කප.…විපාකෙඑෙං, ආොක 
තීණි…කප.…මග්ක ද්කව…කප.…අවි කත තීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

51. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මංපච්චයාසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසං). 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා (යාවපටිසන්ධි), එෙං මොභූතං…කප.…

වත්ථුං පච්චයා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා ඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයා 

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තො ඛන්ධා, උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛන්ධා. (2) 
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සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං

පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තො ඛන්ධා, මොභූකත පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා සම්පයුත්තො

ඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං. (3) 

52. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තංඑෙං ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා 

…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

කමොෙඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං 
පච්චයා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතඛන්කධචමොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං

රූපං, උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං 
පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතඛන්කධචමොභූකතචපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං, උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

53. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තංධම්මංපච්චයාසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො 

ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා (යාව පටිසන්ධි), වත්ථුං පච්චයා 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා ඛන්ධා, චක්ඛායතනං පච්චයා 

චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං

පච්චයා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තාඛන්ධා, වත්ථුංපච්චයාඋද්ධච්චසෙ කතො

කමොකෙො.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා
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සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තො ඛන්ධා, උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –

වත්ථුංපච්චයාඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොච.(3) 

54. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

කමොෙඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…. (1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං 
පච්චයාසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා –
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.

(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං 
පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා කමොකෙො ච…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 

අධිපතිපච්ච ාදි 

55. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තංධම්මංපච්චයාසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා…කප.…අවි තපච්චයා…කප.…. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

56. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 

විපාකෙඑෙං, ආොක නව…කප.…අවි කත නව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

217 

පටුන 

නකෙතුපච්චක ො 

57. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මංපච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත ඛන්කධ පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පච්චයා

උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(2) 

58. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං

එෙං ඛන්ධං…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා), චක්ඛායතනං පච්චයා

චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං 
පච්චයා අකෙතුො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ච උද්ධච්චසෙ කතො

කමොකෙොච.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

කමොකෙො.(2) 

59. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පච්චයා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –
විචිකිච්ඡාසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

කමොකෙො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං 
පච්චයා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො

(සංඛිත්තං).(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

60. නකෙතුයා ඡ, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

218 

පටුන 

එෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

61. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං, එවං
ොතබ්බං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

62. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ඡ (සබ්බත්ථ ඡ), විපාකෙ එෙං, 
ආොක ඡ…කප.…මග්ක ඡ…කප.…අවි කතඡ. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපිපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

63. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උද්ධච්චසෙ තං කමොෙං සංසට්ඨා

සම්පයුත්තො ඛන්ධා.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
සංසට්කඨො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
උද්ධච්චසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොෙඤ්ච සංසට්ඨා තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) (සංඛිත්තං.) 
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64. කෙතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා ද්කව, අනන්තක  ඡ, 
සමනන්තක ඡ…කප.…අවි කතඡ. 

65. නකෙතුයා තීණි, නඅධිපතියාඡ, නපුක ජාකතඡ, නපච්ඡාජාකතඡ, 

නආකසවකන ඡ, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ ඡ, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතඡ. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(ඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

66. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස 
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා කෙතූ

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා කෙතූ

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

67. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා කෙතූ
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො, උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො

සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(2) 
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සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

68. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත
ඛන්කධ ආ බ්භ සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං
ොතබ්බං) සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත ඛන්කධ ආ බ්භ
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං
ොතබ්බං) සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත ඛන්කධ ආ බ්භ උද්ධච්චසෙ තා

ඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

69. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…

ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො; 

අරියා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කත පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, 

වික්ඛම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස

ජානන්ති, චක්ඛං…කප.… වත්ථුං සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච
කමොෙඤ්චඅනිච්චකතො…කප.…විපස්සති…කප.…දිබ්කබන චක්ඛනාරූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, කචකතොපරියඤාකණන 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
රූපායතනං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.… සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා

ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය කමොෙස්ස ච ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා 
ඣානං…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කත ඛන්කධ
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චකමොෙඤ්චඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භ  ාක ොඋප්පජ්ජති…කප.…

කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච

ආ බ්භ උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

70. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
උද්ධච්චසෙ කතඛන්කධචකමොෙඤ්චආ බ්භ සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තො
ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච
කමොෙඤ්ච ආ බ්භ සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච

උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච කමොෙඤ්ච

ආ බ්භඋද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාච කමොකෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

71. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ා ං…කප.… දිට්ඨිං  රං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

72. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

 රංෙත්වා පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…ඣානා…කප.…
අරියා මග් ා…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.… නිබ්බානං
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ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා 
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, පුබ්කබ
සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතඛන්කධ රංෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

 රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත පච්චක ො 

73. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උද්ධච්චසෙ තා
ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස උද්ධච්චසෙ තස්ස කමොෙස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තාඛන්ධාවුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
පුරිමා පුරිමා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

74. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො
උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස උද්ධච්චසෙ තස්ස

කමොෙස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා ඛන්ධා පච්ඡිමානං…කප.… ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො 
උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උද්ධච්චසෙ තානං
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පටුන 

ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – 
පුරිකමො පුරිකමො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
ආවජ්ජනාඋද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානං කමොෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

75. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
පුරිමා පුරිමාඋද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

උද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමා
පුරිමා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස

උද්ධච්චසෙ තස්ස කමොෙස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච
කමොකෙොචපච්ඡිමානංපච්ඡිමානං උද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානංකමොෙස්ස

චඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

76. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො … නව… සෙජාතපච්චකයන
පච්චකයො… නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ඡ…
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

77. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 
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සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා ඛන්ධා සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා
ඛන්ධා සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තාඛන්ධාඋද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානංකමොෙස්සච 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

78. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති; 
සී ං…කප.… පඤ්ඤං… ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං…
කභොජනං…කසනාසනංකමොෙංඋපනිස්සායදානංකදති…කප.…සමාපත්තිං 

උප්පාකදති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං කමොකෙො ච සද්ධාය…කප.…

ඵ සමාපත්තියාකමොෙස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.… 
පඤ්ඤං… ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං… කභොජනං…

කසනාසනං කමොෙං උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං කමොකෙො  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 
සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා… ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං කමොකෙො ච
උද්ධච්චසෙ තානංඛන්ධානං කමොෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 
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79. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 
උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තානං

ඛන්ධානංකමොෙස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාච
කමොකෙො ච උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

80. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුංඅනිච්චකතො 

…කප.…විපස්සති, දිබ්කබනචක්ඛනාරූපංපස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා

සද්දංසුණාති, රූපායතනංචක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
වත්ථු සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –
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ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ආ බ්භ උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච

උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං

කමොෙස්සචපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

81. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස 
ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තාඛන්ධාච කමොකෙොචපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පච්ඡාජාතා උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

ොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

82. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස 
ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො… නව (ආවජ්ජනාපි වුට්ඨානම්පි
නත්ථි). 

ෙම්මපච්චක ො 

83. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා කචතනා

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා 

– සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; උද්ධච්චසෙ තා කචතනා කමොෙස්ස

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො 

– සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තො කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 
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සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො; උද්ධච්චසෙ තා
කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො –සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා 

– සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තා
කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො. 

විපාෙපච්චක ො 

84. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්සවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

ආො පච්ච ාදි 

85. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…
මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…
ඡ. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

86. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං 

(සංඛිත්තං).(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු 
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සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පුක ජාතං – වත්ථු උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං කමොෙස්ස ච 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

අත්ථිපච්ච ාදි 

87. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…එෙං(පටිච්චවා සදිසං).(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා කමොෙස්ස 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛන්ධා…කප.…උද්ධච්චසෙ කතොඑකෙොඛන්කධො තිණ්ණන්නංඛන්ධානං
කමොෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.….(3) 

88. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං. විත්ථාක තබ්බං).(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං 
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ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, වත්ථු 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං …කප.… වත්ථුං ආ බ්භ උද්ධච්චසෙ තා

ඛන්ධා ච කමොකෙො ච උප්පජ්ජන්ති, වත්ථු උද්ධච්චසෙ තානං ඛන්ධානං

කමොෙස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

89. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතොඑකෙොඛන්කධොචවත්ථු 
චතිණ්ණන්නංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධා 
ච…කප.… උද්ධච්චසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච කමොකෙො ච තිණ්ණන්නං

ඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච කමොකෙො ච මොභූතා ච 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; උද්ධච්චසෙ තා
ඛන්ධා ච කමොකෙො ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; උද්ධච්චසෙ තා ඛන්ධා ච වත්ථු ච කමොෙස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උද්ධච්චසෙ තාඛන්ධාචකමොකෙොචපුක ජාතස්ස

ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා
ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
උද්ධච්චසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච කමොකෙො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාකතො – උද්ධච්චසෙ කතොඑකෙොඛන්කධොචවත්ථු
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ච තිණ්ණන්නංඛන්ධානංකමොෙස්ස ච අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…

ද්කවඛන්ධා…කප.…. (3) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

90. කෙතුයා ඡ, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ඡ, විප්පයුත්කත පඤ්ච, 

අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

91. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

92. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො, සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො … 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… 

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

93. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

94. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), කනොවි කත

නව, කනොඅවි කතනව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

95. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ ඡ…කප.… නසමනන්තක  ඡ, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනිස්සකය ඡ…කප.… නමග්ක  ඡ, 

නසම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඡ, කනොවි කතඡ. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

96. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියාපඤ්ච(අනුක ොමපදානි

 ණිතබ්බානි), අවි කතනව. 
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සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

23. සඤ්කඤොජනසඤ්කඤොජනි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

97. සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනොකචව සඤ්කඤොජනිකයොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා
– ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං

(චක්ෙං).(1) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනිකයො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජකන පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනියඤ්චධම්මං පටිච්චසඤ්කඤොජකනො
කචවසඤ්කඤොජනිකයොචසඤ්කඤොජනිකයොකචවකනොචසඤ්කඤොජකනොච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච
දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං(චක්ෙං). (3) 

98. සඤ්කඤොජනියඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනිකයො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා –සඤ්කඤොජනියඤ්කචවකනොච සඤ්කඤොජනංඑෙංඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවමොභූතා).(1) 

සඤ්කඤොජනියඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනොකචව සඤ්කඤොජනිකයොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා
– සඤ්කඤොජනිකය කචව කනො ච සඤ්කඤොජකන ඛන්කධ පටිච්ච

සඤ්කඤොජනා.(2) 

සඤ්කඤොජනියඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනොකචව සඤ්කඤොජනිකයො චසඤ්කඤොජනිකයො කචවකනො ච

සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – 
සඤ්කඤොජනියඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
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ඛන්ධා සඤ්කඤොජනා ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 

99. සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනියඤ්ච සඤ්කඤොජනියඤ්කචව
කනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො කචව
සඤ්කඤොජනිකයො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච

දිට්ඨිසඤ්කඤොජනංඅවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං(චක්ෙං). (1) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචවසඤ්කඤොජනියඤ්චසඤ්කඤොජනියඤ්කචවකනොච 
සඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනිකයො කචව කනො ච
සඤ්කඤොජකනො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –සඤ්කඤොජනියඤ්කචව
කනො ච සඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධඤ්ච සඤ්කඤොජකන ච පටිච්ච තකයො

ඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…. (2) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචවසඤ්කඤොජනියඤ්චසඤ්කඤොජනියඤ්කචවකනොච 
සඤ්කඤොජනඤ්චධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජකනොකචවසඤ්කඤොජනිකයොච
සඤ්කඤොජනිකයො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනියඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං එෙං
ඛන්ධඤ්ච ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.…(චක්ෙංබන්ධිතබ්බං).(3) 

(සඤ්කඤොජනක ොච්ඡකෙපඨමදුෙසදිසං.) 

(එවං ඉමම්පි දුෙං විත්ථාක තබ්බං, නින්නානාෙ ණං ඨකපත්වා 
ක ොකුත්ත ං). 

සඤ්කඤොජනසඤ්කඤොජනියදුෙංනිට්ඨිතං. 

24. සඤ්කඤොජනසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

100. සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
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කෙතුපච්චයා – ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං

අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං(චක්ෙං).(1) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතොකචවකනොචසඤ්කඤොජකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා– සඤ්කඤොජකනපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – ොම ා සඤ්කඤොජනං පටිච්ච
දිට්ඨිසඤ්කඤොජනංඅවිජ්ජාසඤ්කඤොජනංසම්පයුත්තොච ඛන්ධා(චක්ෙං).

(3) 

101. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං
පටිච්ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච
සඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත කචව කනො ච සඤ්කඤොජකන

ඛන්කධපටිච්චසඤ්කඤොජනා (2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච
සඤ්කඤොජනංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාසඤ්කඤොජනාච…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

102. සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්ච 

දිට්ඨිසඤ්කඤොජනංඅවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං(චක්ෙං).(1) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචවකනොචසඤ්කඤොජකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති
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පටුන 

කෙතුපච්චයා– සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචවකනොචසඤ්කඤොජනංඑෙං
ඛන්ධඤ්ච සඤ්කඤොජකන ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.….(2) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච
සඤ්කඤොජනං එෙං ඛන්ධඤ්ච ොම ා සඤ්කඤොජනඤ්ච පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා දිට්ඨිසඤ්කඤොජනං අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.…(චක්ෙං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

103. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 

ෙම්කමනව, ආොක  නව…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

104. සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා– විචිකිච්ඡාසඤ්කඤොජනංපටිච්චඅවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

කමොකෙො.(1) 

සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
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නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසඤ්කඤොජනඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

පටිච්ච අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනං.(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

105. නකෙතුයා තීණි, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 
නවිප්පයුත්කතනව. 

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

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසෙජාතවාක ොපිොතබ්කබො.පච්චයවාක ොපි 
නිස්සයවාක ොපිසංසට්ඨවාක ොපිසම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

106. සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො–ොම ා සඤ්කඤොජකනො දිට්ඨිසඤ්කඤොජනස්ස

අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො (චක්ෙං).(1) 

සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො– සඤ්කඤොජනාකචවසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තාච

කෙතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච සඤ්කඤොජනස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො–ොම ා සඤ්කඤොජකනො දිට්ඨිසඤ්කඤොජනස්ස
අවිජ්ජාසඤ්කඤොජනස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො(චක්ෙං).(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 
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107. සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජකන ආ බ්භ සඤ්කඤොජනා
උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) සඤ්කඤොජකන ආ බ්භ
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා කචවකනොචසඤ්කඤොජනාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.
(මූ ං ොතබ්බං) සඤ්කඤොජකන ආ බ්භ සඤ්කඤොජනා ච

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත කචව කනො ච
සඤ්කඤොජකන ඛන්කධ ආ බ්භ සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තා කචව කනො ච

සඤ්කඤොජනාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත කචව කනො ච

සඤ්කඤොජකනඛන්කධආ බ්භසඤ්කඤොජනාඋප්පජ්ජන්ති. (2) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච සඤ්කඤොජනස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කත කචව කනො ච
සඤ්කඤොජකන ඛන්කධ ආ බ්භ සඤ්කඤොජනා ච

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තො චඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අධිපතිපච්චක ො 

108. සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති…තීණි. 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති… තීණි
(ඉමාසුතීසුපිපඤ්ොසුආ ම්මණාධිපතිපි සෙජාතාධිපතිපිොතබ්බා). 
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සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො කචව කනො ච සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති…තීණි. 

අනන්ත පච්ච ාදි 

109. සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… නව (නින්නානාෙ ණං, විභජනා නත්ථි. 
ආ ම්මණසදිසා)… සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… නව…
සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…
නව… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… නව… උපනිස්සයපච්චකයන 
පච්චකයො… නව (ආ ම්මණනකයන ොතබ්බා)… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

ෙම්මපච්ච ාදි 

110. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතොකචවකනොචසඤ්කඤොජකනොධම්කමො
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච සඤ්කඤොජනස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…ආො පච්චකයනපච්චකයො…තීණි… 
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…

මග් පච්චකයන පච්චකයො… නව … සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… 

නව… අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො … නව…නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…
නව… වි තපච්චකයන පච්චකයො… නව… අවි තපච්චකයන පච්චකයො…
නව. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

111. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා 

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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112. සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…. (සංඛිත්තං. එවංනවපඤ්ොොතබ්බා.

තීසුකයවපකදසුපරිවත්කතතබ්බා, නානාක්ඛණිොනත්ථි.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

113. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

114. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි…කප.…නසමනන්තක  තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත තීණි…කප.… නමග්ක  තීණි, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත
තීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

115. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොමපදානි 
ොතබ්බානි)…කප.…අවි කතනව. 

සඤ්කඤොජනසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

25. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තසඤ්කඤොජනි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

116. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං සඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො සඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං සඤ්කඤොජනියං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා, 
මොභූතා). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

240 

පටුන 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං අසඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො අසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං අසඤ්කඤොජනියං එෙං ඛන්ධං
පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…. 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං අසඤ්කඤොජනියං ධම්මං…කප.… (ද්කව
පඤ්ො ොතබ්බා). 

(ඉමංදුෙංචූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙසදිසංනින්නානාෙ ණං.) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තසඤ්කඤොජනියදුෙංනිට්ඨිතං. 

සඤ්කඤොජනක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

5.  න්ථක ොච්ඡෙං 

26.  න්ථදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1.  න්ථං ධම්මං පටිච්ච  න්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

සී බ්බතප ාමාසං ොය න්ථං පටිච්ච අභිජ්ඣාොය න්කථො, 

අභිජ්ඣාොය න්ථං පටිච්ච සී බ්බතප ාමාකසො ොය න්කථො, 

ඉදංසච්චාභිනිකවසං ොය න්ථං පටිච්ච අභිජ්ඣාොය න්කථො, 

අභිජ්ඣාොය න්ථංපටිච්ච ඉදංසච්චාභිනිකවකසොොය න්කථො.(1) 

 න්ථංධම්මංපටිච්චකනො න්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – 

 න්කථපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

 න්ථං ධම්මං පටිච්ච  න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා–සී බ්බතප ාමාසංොය න්ථංපටිච්චඅභිජ්ඣාොය න්කථො 

සම්පයුත්තොචඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං(චක්ෙං).(3) 

2. කනො න්ථං ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කනො න්ථං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 

එෙංමොභූතං…කප.….(1) 
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කනො න්ථංධම්මංපටිච්ච න්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – 

කනො න්කථඛන්කධපටිච්ච න්ථා.(2) 

කනො න්ථං ධම්මං පටිච්ච  න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–කනො න්ථංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා

 න්ථාච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

3.  න්ථඤ්ච කනො න්ථඤ්ච ධම්මංපටිච්ච න්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා–සී බ්බතප ාමාසංොය න්ථඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධ

පටිච්ච අභිජ්ඣාොය න්කථො(චක්ෙං).(1) 

 න්ථඤ්ච කනො න්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනො න්ථං එෙං ඛන්ධඤ්ච  න්කථ ච පටිච්ච
තකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.…

 න්කථච සම්පයුත්තකෙඛන්කධචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

 න්ථඤ්ච කනො න්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්කථො ච කනො න්කථො ච 
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනො න්ථං එෙං ඛන්ධඤ්ච 
සී බ්බතප ාමාසොය න්ථඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
අභිජ්ඣාොය න්කථො චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.….(චක්ෙං.සංඛිත්තං.)(3) 

ආ ම්මණපච්චයා…කප.…අවි තපච්චයා. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

4. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 

විපාකෙඑෙං, ආොක  නව…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

5. කනො න්ථං ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංකනො න්ථංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා
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චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ (යාව අසඤ්ඤසත්තා), විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො

කමොකෙො.(1) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

6.  න්ථං ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා– න්කථපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනො න්ථං ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – කනො න්කථ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

 න්ථඤ්ච කනො න්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –  න්කථ ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ 
පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයා… නව, නඅනන්ත පච්චයා… තීණි, 

නසමනන්ත පච්චයා… තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… තීණි, 
නඋපනිස්සයපච්චයා…තීණි. 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

7.  න්ථංධම්මං පටිච්ච න්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා

– අරූකප ඉදංසච්චාභිනිකවසං ොය න්ථං පටිච්ච අභිජ්ඣාොය න්කථො, 
අභිජ්ඣාොය න්ථං පටිච්ච ඉදංසච්චාභිනිකවකසො ොය න්කථො (අරූකප

සී බ්බතප ාමාකසොනත්ථි, එවංනවපඤ්ොොතබ්බා), නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතනව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

8. නකෙතුයාඑෙං, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

243 

පටුන 

නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

9. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව (සංඛිත්තං, එවං
 කණතබ්බං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

10. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං…කප.… අනන්තක 
එෙං…කප.…අවි කතඑෙං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො). 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

11.  න්ථං ධම්මංපච්චයා න්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…

තීණි (පටිච්චවා සදිකසො). 

කනො න්ථං ධම්මං පච්චයා කනො න්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – කනො න්ථං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා.

එෙංමොභූතං…කප.…වත්ථුංපච්චයාකනො න්ථාඛන්ධා.(1) 

කනො න්ථං ධම්මංපච්චයා න්කථොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–

කනො න්කථඛන්කධපච්චයා න්ථා, වත්ථුංපච්චයා  න්ථා.(2) 

කනො න්ථං ධම්මං පච්චයා  න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–කනො න්ථංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා
 න්ථාච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…වත්ථුං

පච්චයා න්ථා සම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

12.  න්ථඤ්ච කනො න්ථඤ්ච ධම්මං පච්චයා  න්කථො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා– සී බ්බතප ාමාසංොය න්ථඤ්චසම්පයුත්තකෙ
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ච ඛන්කධ පච්චයා අභිජ්ඣාොය න්කථො (චක්ෙං). සී බ්බතප ාමාසං

ොය න්ථඤ්ච වත්ථුඤ්චපච්චයාඅභිජ්ඣාොය න්කථො(චක්ෙං).(1) 

 න්ථඤ්ච කනො න්ථඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනො න්කථො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනො න්ථං එෙං ඛන්ධඤ්ච  න්කථ ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

 න්කථචවත්ථුඤ්චපච්චයා කනො න්ථාඛන්ධා.(2) 

 න්ථඤ්ච කනො න්ථඤ්ච ධම්මං පච්චයා  න්කථො ච කනො න්කථො ච 
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනො න්ථං එෙං ඛන්ධඤ්ච
සී බ්බතප ාමාසං ොය න්ථඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා
අභිජ්ඣාොය න්කථො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… (චක්ෙං). සී බ්බතප ාමාසං ොය න්ථඤ්ච වත්ථුඤ්ච 

පච්චයාඅභිජ්ඣාොය න්කථොචසම්පයුත්තොචඛන්ධා(චක්ෙං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

13. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත
නව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

14. කනො න්ථං ධම්මං පච්චයා කනො න්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා– අකෙතුෙංකනො න්ථංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා), චක්ඛායතනං පච්චයා 
චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං. වත්ථුං

පච්චයාඅකෙතුො කනො න්ථාඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කත
ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො
කමොකෙො(සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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15. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව (එවං
 කණතබ්බං). 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

16. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…
කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

17. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං. 

4-6. නිස්ස -සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසොව.සංසට්ඨවාක ොපිසම්පයුත්තවාක ොපි 

නවපඤ්ොොතබ්බා, රූපංනත්ථි.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

18.  න්කථො ධම්කමො  න්ථස්සධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –

 න්ථාකෙතූසම්පයුත්තොනං න්ථානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – 
 න්ථා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

 න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

 න්ථානඤ්චචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

19. කනො න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – කනො න්ථා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – 
කනො න්ථා කෙතූ සම්පයුත්තොනං  න්ථානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 
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කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො –කනො න්ථාකෙතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං 

 න්ථානඤ්චචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

20.  න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො– න්ථාචකනො න්ථාච කෙතූසම්පයුත්තොනං

 න්ථානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො– න්ථාචකනො න්ථාචකෙතූසම්පයුත්තොනං 

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථා ච කනො න්ථා ච කෙතූ 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං  න්ථානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

21.  න්කථො ධම්කමො න්ථස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො
–  න්කථආ බ්භ  න්ථා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං)  න්කථආ බ්භ

කනො න්ථාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (මූ ංොතබ්බං) න්කථආ බ්භ න්ථාච

සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

22. කනො න්කථො ධම්කමොකනො න්ථස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබසුචිණ්ණානි…කප.…ඣානා…කප.…අරියා මග් ා

වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං 

පච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 

ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියා කනො න්කථ පහීකන 

කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, 
පුබ්කබ…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනො න්කථ ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන 

කනො න්ථචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කනො න්ථා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 
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යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනො න්කථොධම්කමො න්ථස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො
– දානං දත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, කදොමනස්සං 

උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.…

වත්ථුං කනො න්කථ ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.(2) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–දානංදත්වාසී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං

ෙත්වා තං අස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භ  න්ථා ච සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.…

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනො න්කථ ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ න්ථාචසම්පයුත්තො චඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…තීණි(ආ බ්භොතබ්බා). 

අධිපතිපච්චක ො 

23.  න්කථො ධම්කමො න්ථස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…

තීණි(ආ ම්මණසදිසා,  රො ම්මණාොතබ්බා). 

කනො න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.…
ඣානා…කප.… අරියා මග් ා…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.…

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනො න්කථ ඛන්කධ  රං ෙත්වා 

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනො න්ථාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනො න්කථොධම්කමො න්ථස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… 

සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ණානි …කප.… 
ඣානා…කප.…චක්ඛං…කප.…වත්ථුං කනො න්කථඛන්කධ රංෙත්වා

තං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි
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උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – කනො න්ථාධිපති  න්ථානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… කනො න්කථ ඛන්කධ  රං ෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වා න්ථාචසම්පයුත්තොච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කනො න්ථාධිපති සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං
 න්ථානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

24.  න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති…තීණි. 

අනන්ත පච්චක ො 

25.  න්කථො ධම්කමො න්ථස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
–පුරිමාපුරිමා න්ථා පච්ඡිමානංපච්ඡිමානං න්ථානංඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

 න්කථොධම්කමොකනො න්ථස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා  න්ථා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනො න්ථානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො;  න්ථා වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

 න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා න්ථාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානං
 න්ථානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

26. කනො න්කථො ධම්කමොකනො න්ථස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො…තීණි(ද්කවආවජ්ජනා ොතබ්බා, පඨකමොනත්ථි). 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… තීණි (එෙම්පි වුට්ඨානං ොතබ්බං, 
මජ්කඣ). 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

27.  න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො… නව… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… නව…
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අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නව, නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 
නව. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

28.  න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –  න්ථා  න්ථානං 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

29. කනො න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො …කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 

සී ං…කප.… කසනාසනංඋපනිස්සායදානංකදති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දිට්ඨිං

 ණ්ොති; සී ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… 

සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති, සී ං…කප.…

කසනාසනං උපනිස්සාය පාණං ෙනති …කප.… සඞ්ඝං භින්දති, 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං  න්ථානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො…
තීණි(ආ ම්මණනකයනොතබ්බා). 

පුක ජාතපච්ච ාදි 
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30. කනො න්කථො ධම්කමොකනො න්ථස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථුකනො න්ථානංඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනො න්කථොධම්කමො න්ථස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො

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

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – 

වත්ථු න්ථානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ න්ථාචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – 
වත්ථු  න්ථානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… තීණි, ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො… නව. 

ෙම්මපච්චක ො 

31. කනො න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනො න්ථා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
කනො න්ථා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනො න්කථොධම්කමො න්ථස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– 
කනො න්ථාකචතනාසම්පයුත්තොනං න්ථානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – කනො න්ථා කචතනා සම්පයුත්තොනං
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ඛන්ධානං  න්ථානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්ච ාදි 

32. කනො න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො… එෙං… ආො පච්චකයන පච්චකයො… තීණි…
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…
මග් පච්චකයන පච්චකයො…නව…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

33.  න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(1) 

කනො න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(1) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු න්ථානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු  න්ථානං

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

34.  න්කථො ධම්කමො න්ථස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…
එෙං(පටිච්චසදිසං). 

 න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා –  න්ථා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

 න්ථාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

 න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…එෙං(පටිච්චසදිසං).(3) 
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35. කනො න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).

(1) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – කනො න්ථා ඛන්ධා  න්ථානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති, වත්ථු න්ථානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
කනො න්කථො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං  න්ථානඤ්ච 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…. 

පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ

 න්ථා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති; වත්ථු  න්ථානං

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

36.  න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
සී බ්බතප ාමාකසො ොය න්කථො ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

අභිජ්ඣාොය න්ථස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං). සෙජාකතො – 
සී බ්බතප ාමාකසො ොය න්කථො ච වත්ථු ච අභිජ්ඣාොය න්ථස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(චක්ෙං).(1) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනො න්කථො එකෙො ඛන්කධො ච  න්කථො ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.…. සෙජාතා –  න්ථාචවත්ථුච

කනො න්ථානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතා –  න්ථා ච
මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා –  න්ථා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස 

ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –  න්ථා ච ෙබළීොක ො 

ආොක ොචඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා –  න්ථා

චරූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
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පටුන 

කනො න්කථො එකෙො ඛන්කධො ච සී බ්බතප ාමාකසො ොය න්කථො ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අභිජ්ඣාොය න්ථස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…. සෙජාකතො – 
සී බ්බතප ාමාකසො ොය න්කථො ච වත්ථු ච අභිජ්ඣාොය න්ථස්ස ච

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො (චක්ෙං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

37. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), උපනිස්සකයනව, 

පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ

එෙං, ආොක  තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කත

නව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

38.  න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

 න්කථො ධම්කමො කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

 න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

39. කනො න්කථො ධම්කමොකනො න්ථස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනො න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

40.  න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා කනො න්ථස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්කථො ච කනො න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස ච කනො න්ථස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

41. නකෙතුයානව, නආ ම්මකණනව (සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

42. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ නව…කප.… නසමනන්තක  නව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකයනව(සබ්බත්ථනව), නමග්ක නව, 

නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා නව, කනොවි කත
නව. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

43. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව (අනුක ොමපදානි

පරිපුණ්ණානිොතබ්බානි), අවි කතනව. 

 න්ථදුෙංනිට්ඨිතං. 

27.  න්ථනි දුෙං 
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1-7. වා සත්තෙං 

44.  න්ථනියං ධම්මං පටිච්ච  න්ථනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–  න්ථනියංඑෙංඛන්ධං(සංඛිත්තං). 

(යථාචූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙංඑවංවිභජිතබ්බං නින්නානාෙ ණං.) 

 න්ථනියදුෙංනිට්ඨිතං. 

28.  න්ථසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

45.  න්ථසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්ථසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

 න්ථසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා –  න්ථසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච ක ොකභො 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, කදොමනස්සසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච පටිඝං

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.(2) 

 න්ථසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච  න්ථසම්පයුත්කතො ච 
 න්ථවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා– න්ථසම්පයුත්තං
එෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.… දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා ක ොකභො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… කදොමනස්සසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

පටිඝඤ්චචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

46.  න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්ථවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, පටිඝං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච

(සංඛිත්තං).(1) 
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 න්ථවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

පටිඝංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

 න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච  න්ථසම්පයුත්කතො ච 
 න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, පටිඝං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

47.  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං එෙංඛන්ධඤ්චක ොභඤ්ච පටිච්චතකයො 
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…කදොමනස්සසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්ච

පටිඝඤ්චපටිච්චතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්ථසම්පයුත්කත

ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කදොමනස්සසෙ කත ඛන්කධ ච පටිඝඤ්ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
 න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා– දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චක ොභඤ්ච
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… කදොමනස්සසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච පටිඝඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…. 

(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

48.  න්ථසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා– න්ථසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො 

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

 න්ථසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච

ක ොකභො, කදොමනස්සසෙ කතඛන්කධපටිච්චපටිඝං.(2) 
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 න්ථසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච  න්ථසම්පයුත්කතො ච 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
ක ොකභොච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…කදොමනස්සසෙ තංඑෙංඛන්ධං

පටිච්චතකයොඛන්ධාපටිඝඤ්ච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(3) 

49.  න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා– න්ථවිප්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච සම්පයුත්තො 

ඛන්ධා, පටිඝංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චක ොභඤ්චපටිච්චතකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…කදොමනස්සසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්ච
පටිඝඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…(සංඛිත්තං).

(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

50. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා නව, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයඡ, පුක ජාකතඡ, ආකසවකනඡ, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං, 

ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත ඡ, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාඡ, වි කතඡ, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 
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51.  න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං  න්ථවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා)
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො(සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

52. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත සත්ත (නපුක ජාකත විභජන්කතන 

අරූපං පඨමං ොතබ්බං, රූපං යත්ථ  බ්භති පච්ඡා ොතබ්බං, පටිඝඤ්ච

අරූකපනත්ථි), නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමචත්තාරි, 

නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

53. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව (එවං

 කණතබ්බං, සංඛිත්තං), කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

54. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිඑවංොතබ්කබො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

55.  න්ථසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 
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 න්ථවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයා න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා –  න්ථවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පච්චයා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, 

එෙංමොභූතං…කප.…වත්ථුංපච්චයා න්ථවිප්පයුත්තාඛන්ධා.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මංපච්චයා  න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා  න්ථසම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා, පටිඝං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

 න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා  න්ථසම්පයුත්කතො ච 
 න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා 

 න්ථසම්පයුත්තො ඛන්ධා, මොභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, පටිඝං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, වත්ථුං පච්චයාදිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා

ඛන්ධා ච ක ොකභො ච, වත්ථුං පච්චයා කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා ච

පටිඝඤ්ච.(3) 

56.  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්ථසම්පයුත්තං
එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්ච ක ොභඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා …කප.… ද්කව 
ඛන්කධ…කප.… කදොමනස්සසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිඝඤ්ච

පච්චයාතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්ථසම්පයුත්කත 

ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කදොමනස්සසෙ කත ඛන්කධ ච පටිඝඤ්ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච

වත්ථුඤ්ච පච්චයා ක ොකභො, කදොමනස්සසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච

පච්චයාපටිඝං.(2) 

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
 න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා–  න්ථසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…  න්ථසම්පයුත්කත ඛන්කධ ච
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පටුන 

මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චක ොභඤ්චපච්චයාතකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
කදොමනස්සසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච පටිඝඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො
ඛන්ධාක ොකභො ච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…කදොමනස්සසෙ තංඑෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා පටිඝඤ්ච…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…(සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

57. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව (සබ්බත්ථ නව), විපාකෙ එෙං, ආොක  නව…කප.…
අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

58.  න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං  න්ථවිප්පයුත්තං…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ (යාව අසඤ්ඤසත්තා), චක්ඛායතනං පච්චයා 

චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං

පච්චයා අකෙතුො  න්ථවිප්පයුත්තා ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො(සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

59. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත සත්ත, 
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නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, 

නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, 

නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත
තීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

60. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව (එවං
 කණතබ්බං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

61. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො). 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

62.  න්ථසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්ථසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨාතකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

 න්ථසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ

සංසට්කඨොක ොකභො, කදොමනස්සසෙ කතඛන්කධසංසට්ඨංපටිඝං.(2) 

 න්ථසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො  න්ථසම්පයුත්කතො ච 
 න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා
ක ොකභොච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…කදොමනස්සසෙ තංඑෙංඛන්ධං

සංසට්ඨාතකයොඛන්ධාපටිඝඤ්ච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(3) 

63.  න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්ථවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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 න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං සංසට්ඨා

සම්පයුත්තොඛන්ධා, පටිඝංසංසට්ඨාසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො 
 න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං 
ක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චක ොභඤ්ච සංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.… 
ද්කව ඛන්කධ…කප.… කදොමනස්සසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච පටිඝඤ්ච
සංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…(සංඛිත්තං). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

64. කෙතුයා ඡ, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා ඡ (සබ්බත්ථ ඡ), විපාකෙ

එෙං, ආොක ඡ…කප.…අවි කතඡ. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

65.  න්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං  න්ථවිප්පයුත්තං…කප.… 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත
ඛන්කධ සංසට්කඨො විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො
(සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

66. නකෙතුයා එෙං, නඅධිපතියාඡ, නපුක ජාකතඡ, නපච්ඡාජාකතඡ, 

නආකසවකන ඡ, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ ඡ, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතඡ. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

67. කෙතුපච්චයා නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත ඡ, 

නආකසවකනඡ, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙඡ, නවිප්පයුත්කතඡ. 
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4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

68. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං…කප.…
අවි කතඑෙං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

69.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථසම්පයුත්තා කෙතූ චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො 

කෙතුක ොභස්සචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො; 
කදොමනස්සසෙ කතො කෙතු පටිඝස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථසම්පයුත්තා කෙතූ
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො කෙතු සම්පයුත්තොනං 
ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ කතොකෙතුසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංපටිඝස්ස

චචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

70.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථවිප්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතොක ොකභො චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; පටිඝං

සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිඝං සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

71.  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
 න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො කෙතු ච ක ොකභො ච සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ කතො කෙතු ච

පටිඝඤ්චසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථසම්පයුත්කතොච න්ථවිප්පයුත්කතොචධම්මා  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො

කෙතුචක ොකභොචචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; 
කදොමනස්සසෙ කතො කෙතු ච පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථසම්පයුත්කතොච න්ථවිප්පයුත්කතොචධම්මා  න්ථසම්පයුත්තස්ස
ච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො කෙතු ච ක ොකභො ච සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
කදොමනස්සසෙ කතො කෙතු ච පටිඝඤ්ච සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

72.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථසම්පයුත්කත ඛන්කධ ආ බ්භ

 න්ථසම්පයුත්තො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (තීසුපි මූ ා පුච්ඡිතබ්බා)

 න්ථසම්පයුත්කතඛන්කධආ බ්භ  න්ථවිප්පයුත්තාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති, 
 න්ථසම්පයුත්කතඛන්කධආ බ්භ දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධා

ච ක ොකභො ච උප්පජ්ජන්ති, කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච

උප්පජ්ජන්ති.(3) 
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73.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො–දානංදත්වාසී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං 

ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති, ඣානා

වුට්ඨහිත්වා ඣානං පච්චකවක්ඛති, අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො; අරියා න්ථවිප්පයුත්කත පහීකනකික කස

පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ 

සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති, චක්ඛං…කප.… වත්ථුං
 න්ථවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පටිඝඤ්ච අනිච්චකතො…කප.…

විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  න්ථවිප්පයුත්කතො  ාක ො

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා…කප.…උද්ධච්චං…කප.…කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති, 

කචකතොපරියඤාකණන  න්ථවිප්පයුත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…  න්ථවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… තං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  න්ථසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති… දිට්ඨි

උප්පජ්ජති…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති (සංඛිත්තං).(2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං 
 න්ථවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පටිඝඤ්ච ආ බ්භ 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොචකදොමනස්සසෙ තා

ඛන්ධාචපටිඝඤ්ච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

74.  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
 න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච
කදොමනස්සසෙ කත ඛන්කධ ච පටිඝඤ්ච ආ බ්භ  න්ථසම්පයුත්තො
ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත
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පටුන 

ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච කදොමනස්සසෙ කත ඛන්කධ ච පටිඝඤ්ච ආ බ්භ

 න්ථවිප්පයුත්තා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති, දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත 
ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච කදොමනස්සසෙ කත ඛන්කධ ච පටිඝඤ්ච ආ බ්භ 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොචකදොමනස්සසෙ තා

ඛන්ධාචපටිඝඤ්ච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

75.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  න්ථසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා 

 න්ථසම්පයුත්තො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
 න්ථසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  න්ථසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා 

දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
 න්ථසම්පයුත්තාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාධිපති ක ොභස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
කදොමනස්සසෙ තාධිපති පටිඝස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස

චධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො –ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  න්ථසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච උප්පජ්ජන්ති. 

සෙජාතාධිපති – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාධිපති සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංපටිඝස්සච 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

76.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, 
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අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ා

වුට්ඨහිත්වා ඵ ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං  න්ථවිප්පයුත්කත

ඛන්කධචක ොභඤ්ච රංෙත්වාඅස්සාකදති අභිනන්දති, තං රංෙත්වා

 න්ථවිප්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
 න්ථවිප්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… 
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…
ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං
 න්ථවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා අස්සාකදති 

අභිනන්දති, තං රංෙත්වා න්ථසම්පයුත්කතො ාක ොඋප්පජ්ජති…දිට්ඨි 

උප්පජ්ජති.(2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස

චධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛං…කප.…
වත්ථුං  න්ථවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

77.  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

 න්ථසම්පයුත්තස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති 

– දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා
 න්ථසම්පයුත්තො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ා පුච්ඡිතබ්බා)
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො උප්පජ්ජති. (මූ ා පුච්ඡිතබ්බා)
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

78.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා  න්ථසම්පයුත්තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං  න්ථසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ා පුච්ඡිතබ්බා) පුරිමා පුරිමා
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තස්ස ක ොභස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා 
පුරිමා කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස පටිඝස්ස
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අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො;  න්ථසම්පයුත්තා ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ා පුච්ඡිතබ්බා) පුරිමා පුරිමා 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කදොමනස්සසෙ තානං ඛන්ධානං පටිඝස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

79.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො
ක ොකභො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස දිට්ඨි තවිප්පයුත්තස්ස ක ොභස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමං පුරිමං පටිඝං පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස

පටිඝස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා  න්ථවිප්පයුත්තා
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං  න්ථවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.… 

ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො
ක ොකභො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං

ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමං පුරිමං පටිඝං පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංකදොමනස්සසෙ තානංඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; 
ආවජ්ජනා න්ථසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමං පුරිමං පටිඝං පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 

කදොමනස්සසෙ තානංඛන්ධානංපටිඝස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; 
ආවජ්ජනා දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච
කදොමනස්සසෙ තානංඛන්ධානං පටිඝස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

80.  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
 න්ථසම්පයුත්තස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා ච
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පටිඝඤ්ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කදොමනස්සසෙ තානං ඛන්ධානං 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ා පුච්ඡිතබ්බා) පුරිමා පුරිමා 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච පච්ඡිමස්ස

පච්ඡිමස්ස දිට්ඨි තවිප්පයුත්තස්සක ොභස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; 
පුරිමාපුරිමා කදොමනස්සසෙ තාඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච පච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස

පටිඝස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා
ඛන්ධා ච ක ොකභො ච කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච වුට්ඨානස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ා පුච්ඡිතබ්බා) පුරිමා පුරිමා
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා ච
පටිඝඤ්චපච්ඡිමානංපච්ඡිමානං කදොමනස්සසෙ තානංඛන්ධානංපටිඝස්ස

චඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

81.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

82.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
 න්ථසම්පයුත්තා ඛන්ධා  න්ථසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං, තීණිපි උපනිස්සයා)
 න්ථසම්පයුත්තා ඛන්ධා  න්ථවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං, තීණිපි උපනිස්සයා)
 න්ථසම්පයුත්තා ඛන්ධා දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං

ක ොභස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තානං

ඛන්ධානංපටිඝස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

83.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති… මානං 

ජප්කපති…සී ං…කප.…පඤ්ඤං …  ා ං…කදොසං…කමොෙං…මානං… 
පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං… කභොජනං…
කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති…
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පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා, 
 ාක ො…කප.… පත්ථනා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.…
පඤ්ඤාය…  ා ස්ස… කදොසස්ස… කමොෙස්ස… මානස්ස…

පත්ථනාය…කප.…ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.…
පඤ්ඤං…  ා ං…කප.… මානං… පත්ථනං…කප.… කසනාසනං

උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.…

කසනාසනං  ා ස්ස… කදොසස්ස … කමොෙස්ස… මානස්ස… දිට්ඨියා…

පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (තීණි උපනිස්සයා); සද්ධං

උපනිස්සාය මානං ජප්කපති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ා ං… කදොසං…
කමොෙං… මානං… පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං

උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.…
පඤ්ඤා…  ාක ො… කදොකසො… කමොකෙො… මාකනො… පත්ථනා…කප.…
කසනාසනං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච
කදොමනස්සසෙ තානං ඛන්ධානං පටිඝස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

84.  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
 න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො …කප.….
පෙතූපනිස්සකයො–දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධා චක ොකභොච
කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච  න්ථසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං)
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධා චක ොකභොචකදොමනස්සසෙ තා
ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභස්සචපටිඝස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.
(මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච 
කදොමනස්සසෙ තාඛන්ධාචපටිඝඤ්චදිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං
ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච කදොමනස්සසෙ තානං ඛන්ධානං පටිඝස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 
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පටුන 

85.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  න්ථවිප්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති, 

විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන

චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
වත්ථු  න්ථවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තස්ස ක ොභස්ස ච

පටිඝස්සච පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ  න්ථසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… කදොමනස්සං 

උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු  න්ථසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ආ බ්භ
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොචකදොමනස්සසෙ තා

ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච
කදොමනස්සසෙ තානංඛන්ධානංපටිඝස්සච පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

පච්ඡාජාතපච්චක ො 

86.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…එෙං. 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

 න්ථසම්පයුත්කතොච න්ථවිප්පයුත්කතොචධම්මා  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොචකදොමනස්සසෙ තා
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ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආකසවනපච්චක ො 

87.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො (අනන්ත සදිසං, ආවජ්ජනාපි වුට්ඨානම්පි
නත්ථි). 

ෙම්මපච්චක ො 

88.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථසම්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
 න්ථසම්පයුත්තා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා කචතනා ක ොභස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 
කදොමනස්සසෙ තා කචතනා පටිඝස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො –  න්ථසම්පයුත්තා කචතනා

විපාොනංඛන්ධානං ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථසම්පයුත්තා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං පටිඝස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

89.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
 න්ථවිප්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො –  න්ථවිප්පයුත්තා කචතනා

විපාොනංඛන්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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විපාෙපච්ච ාදි 

90.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො… එෙං. 

 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආො පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… මග් පච්චකයන

පච්චකයො … චත්තාරි…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…ඡ. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

91.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං, 

විභජිතබ්බං).(1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු  න්ථසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච
කදොමනස්සසෙ තානං ඛන්ධානං පටිඝස්ස ච විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. (3) 

92.  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

 න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභො

ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
කදොමනස්සසෙ තා ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොචකදොමනස්සසෙ තා
ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 
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93.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…එෙං(පටිච්චසදිසං).(1) 

 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං, විභජිතබ්බං).

(2) 

 න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස

චධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…එෙං(පටිච්චසදිසං). (3) 

94.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං, විභජිතබ්බං). (1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතොක ොකභොසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තං පටිඝං සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුංඅස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ න්ථසම්පයුත්කතො ාක ො…කප.…දිට්ඨි…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, වත්ථු  න්ථසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස

චධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිඝං
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ආ බ්භ
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොච කදොමනස්සසෙ තා

ඛන්ධා ච පටිඝඤ්ච උප්පජ්ජන්ති, වත්ථු 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

කදොමනස්සසෙ තානංඛන්ධානං පටිඝස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

95.  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

 න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො –  න්ථසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.…. සෙජාකතො – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො එකෙො
ඛන්කධො ච ක ොකභො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන
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පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.… කදොමනස්සසෙ කතො එකෙො
ඛන්කධො ච පටිඝඤ්ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.…. (1) 

 න්ථසම්පයුත්කතොච න්ථවිප්පයුත්කතොචධම්මා  න්ථවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා –  න්ථසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච මොභූතා ච

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතා – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාච ක ොකභොචචිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතා – කදොමනස්සසෙ තාඛන්ධාච

පටිඝඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච වත්ථු ච ක ොභස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො; කදොමනස්සසෙ තාඛන්ධාචවත්ථුචපටිඝස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා
ඛන්ධාචක ොකභොචකදොමනස්සසෙ තාඛන්ධාචපටිඝඤ්ච පුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා –  න්ථසම්පයුත්තා
ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –  න්ථසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

 න්ථසම්පයුත්කතොච න්ථවිප්පයුත්කතොචධම්මා  න්ථසම්පයුත්තස්ස

ච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතොඑකෙොඛන්කධො
ච ක ොකභො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාකතො – 
කදොමනස්සසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච පටිඝඤ්ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධාච…කප.…. සෙජාකතො – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතොඑකෙො
ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාකතො – 
කදොමනස්සසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං

පටිඝස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.….(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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96. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ඡ, විප්පයුත්කත පඤ්ච, 

අත්ථියා නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

97.  න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

 න්ථසම්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන 

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

98.  න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… 

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන 
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො. (3) 
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99.  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
 න්ථසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

 න්ථසම්පයුත්කතොච න්ථවිප්පයුත්කතොචධම්මා  න්ථවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථසම්පයුත්කතොච න්ථවිප්පයුත්කතොචධම්මා  න්ථසම්පයුත්තස්ස
ච  න්ථවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

100. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

101. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව…කප.…

නසමනන්තක නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකයනව…කප.…

නමග්ක නව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියානව, 
කනොවි කතනව. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

102. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොමමාතිො
විත්ථාක තබ්බා)…කප.…අවි කත නව. 

 න්ථසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

29.  න්ථ න්ථනි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

103.  න්ථඤ්කචව  න්ථනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්කථො කචව
 න්ථනිකයො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සී බ්බතප ාමාසං 
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ොය න්ථං පටිච්ච අභිජ්ඣාොය න්කථො, අභිජ්ඣාොය න්ථං පටිච්ච

සී බ්බතප ාමාකසො ොය න්කථො, ඉදංසච්චාභිනිකවසොය න්ථං පටිච්ච

අභිජ්ඣාොය න්කථො, අභිජ්ඣාොය න්ථං පටිච්ච

ඉදංසච්චාභිනිකවසොය න්කථො.(1) 

 න්ථඤ්කචව  න්ථනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්ථනිකයො කචව කනො ච 
 න්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – න්කථපටිච්චසම්පයුත්තො

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

 න්ථඤ්කචව න්ථනියඤ්චධම්මංපටිච්ච න්කථොකචව න්ථනිකයො
ච  න්ථනිකයොකචවකනොච න්කථොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා.

(1) 

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

(පටිච්චවා ම්පි සෙජාතවා ම්පි පච්චයවා ම්පි නිස්සයවා ම්පි 
සංසට්ඨවා ම්පිසම්පයුත්තවා ම්පි න්ථදුෙසදිසංනින්නානාෙ ණං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

104.  න්කථො කචව  න්ථනිකයො ච ධම්කමො  න්ථස්ස කචව 
 න්ථනියස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථා කෙතූ
සම්පයුත්තොනං  න්ථානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො (එවං නව පඤ්ො
විත්ථාක තබ්බා). 

ආ ම්මණපච්චක ො 

105.  න්කථො කචව  න්ථනිකයො ච ධම්කමො  න්ථස්ස කචව
 න්ථනියස්සචධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො– න්කථආ බ්භ

 න්ථා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)  න්කථආ බ්භ  න්ථනියා කචව
කනො ච  න්ථා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)  න්කථ ආ බ්භ

 න්ථාචසම්පයුත්තොච ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

106.  න්ථනිකයො කචව කනො ච  න්කථො ධම්කමො  න්ථනියස්ස කචව
කනො ච  න්ථස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, 
පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.… අරියා ක ොත්රභුසං 
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පච්චකවක්ඛන්ති, කවොදානං පච්චකවක්ඛන්ති, පහීකන කික කස…කප.…

වික්ඛම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස

ජානන්ති, චක්ඛං…කප.… වත්ථුං න්ථනිකයකචවකනොච න්කථඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. (සබ්බං විත්ථාක තබ්බං)

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථනිකයො කචව කනො ච  න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස කචව
 න්ථනියස්ස ච ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.…

සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා
ඣානං…කප.…චක්ඛං…කප.…වත්ථුං න්ථනිකයකචවකනො ච න්කථ 

ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි…කප.…කදොමනස්සං උප්පජ්ජති.(2) 

 න්ථනිකයො කචව කනො ච  න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස කචව
 න්ථනියස්ස ච  න්ථනියස්ස කචව කනො ච  න්ථස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා
ඣානං…කප.…චක්ඛං…කප.…වත්ථුං න්ථනිකයකචව කනොච න්කථ

ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  න්ථා ච සම්පයුත්තො ච 

ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති(එවංඉතක පිතීණිවිත්ථාක තබ්බා).(3) 

(ආ බ්භොතබ්බා.ඉමස්මිංදුකෙක ොකුත්ත ංනත්ථි,  න්ථදුෙසදිසං, 

නින්නානාෙ ණං. ‘‘ න්ථනිය’’න්ති නියාකමතබ්බං, මග්ක  නව පඤ්ො 
ොතබ්බා.) 

 න්ථ න්ථනියදුෙංනිට්ඨිතං. 

30.  න්ථ න්ථසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1-4. පච්ච චතුක්ෙං 

කෙතුපච්චක ො 

107.  න්ථඤ්කචව  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච න්කථො කචව 
 න්ථසම්පයුත්කතොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–සී බ්බතප ාමාසං

ොය න්ථං පටිච්ච අභිජ්ඣාොය න්කථො, අභිජ්ඣාොය න්ථං පටිච්ච
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සී බ්බතප ාමාකසො ොය න්කථො, ඉදංසච්චාභිනිකවසොය න්ථං පටිච්ච

අභිජ්ඣාොය න්කථො, අභිජ්ඣාොය න්ථං පටිච්ච ඉදංසච්චාභිනිකවකසො

ොය න්කථො.(1) 

 න්ථඤ්කචව  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්ථසම්පයුත්කතො
කචව කනො ච  න්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්කථ පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

 න්ථඤ්කචව  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්කථො කචව 
 න්ථසම්පයුත්කතො ච න්ථසම්පයුත්කතො කචව කනො ච න්කථො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – සී බ්බතප ාමාසං ොය න්ථං පටිච්ච 

අභිජ්ඣාොය න්කථොසම්පයුත්තොචඛන්ධා(චක්ෙං).(3) 

108.  න්ථසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච  න්ථං ධම්මං පටිච්ච
 න්ථසම්පයුත්කතොකචවකනොච  න්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා
–  න්ථසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච  න්ථං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

 න්ථසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච  න්ථං ධම්මං පටිච්ච  න්කථො කචව
 න්ථසම්පයුත්කතොච ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා– න්ථසම්පයුත්කත

කචවකනොච න්කථඛන්කධ පටිච්ච න්ථා.(2) 

 න්ථසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච  න්ථං ධම්මං පටිච්ච  න්කථො කචව 
 න්ථසම්පයුත්කතො ච න්ථසම්පයුත්කතො කචව කනො ච න්කථො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – න්ථසම්පයුත්තඤ්කචවකනොච න්ථංඑෙං

ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා  න්ථාච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

109.  න්ථඤ්කචව න්ථසම්පයුත්තඤ්ච න්ථසම්පයුත්තඤ්කචවකනො
ච  න්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්කථො කචව  න්ථසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්කථ ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච

 න්ථා.(1) 

 න්ථඤ්කචව  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච 
 න්ථඤ්චධම්මංපටිච්ච න්ථසම්පයුත්කතොකචවකනොච න්කථොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –  න්ථසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච  න්ථං එෙං
ඛන්ධඤ්ච  න්කථ ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.….(2) 

 න්ථඤ්කචව  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච  න්ථසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච 
 න්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්කථො කචව  න්ථසම්පයුත්කතො ච
 න්ථසම්පයුත්කතො කචව කනො ච  න්කථො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
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කෙතුපච්චයා –  න්ථසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච  න්ථං එෙං ඛන්ධඤ්ච
සී බ්බතප ාමාසං ොය න්ථඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
අභිජ්ඣාොය න්කථො ච…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… (චක්ෙං

බන්ධිතබ්බං. සංඛිත්තං).(3) 

110. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), ෙම්කම නව, 
ආොක නව…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

111.  න්ථඤ්කචව  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච න්කථො කචව 
 න්ථසම්පයුත්කතොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

(ඉධ නකෙතුපච්චකයො නත්ථි) නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 
නවිප්පයුත්කතනව. 

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

(එවං ඉතක  ද්කව  ණනාපි සෙජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි
නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපිසම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

112.  න්කථො කචව  න්ථසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො  න්ථස්ස කචව
 න්ථසම්පයුත්තස්සචධම්මස්ස කෙතුපච්චකයනපච්චකයො – න්ථාකචව
 න්ථසම්පයුත්තා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං  න්ථානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

 න්කථොකචව න්ථසම්පයුත්කතොචධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්සකචව 
කනො ච  න්ථස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථා කචව
 න්ථසම්පයුත්තා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

 න්කථො කචව  න්ථසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො  න්ථස්ස කචව 
 න්ථසම්පයුත්තස්ස ච  න්ථසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච  න්ථස්ස ච
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථා කචව  න්ථසම්පයුත්තා ච
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කෙතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං න්ථානඤ්චකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

113.  න්ථසම්පයුත්කතො කචව කනො ච  න්කථො ධම්කමො
 න්ථසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච  න්ථස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො– න්ථසම්පයුත්තාකචවකනොච න්ථාකෙතූ සම්පයුත්තොනං

 න්ථානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්ථසම්පයුත්කතො කචව කනො ච  න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස කචව 
 න්ථසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
 න්ථසම්පයුත්තා කචව කනො ච  න්ථා කෙතූ සම්පයුත්තොනං  න්ථානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්ථසම්පයුත්කතො කචව කනො ච  න්කථො ධම්කමො  න්ථස්ස කචව 
 න්ථසම්පයුත්තස්ස ච  න්ථසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච  න්ථස්ස ච
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො– න්ථසම්පයුත්තාකචවකනොච න්ථා 
කෙතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං න්ථානඤ්චකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

114.  න්කථො කචව  න්ථසම්පයුත්කතො ච  න්ථසම්පයුත්කතො කචව
කනොච න්කථොචධම්මා න්ථස්සකචව  න්ථසම්පයුත්තස්සචධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථා කචව  න්ථසම්පයුත්තා ච
 න්ථසම්පයුත්තාකචවකනොච න්ථාචකෙතූසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 න්කථො කචව න්ථසම්පයුත්කතො ච න්ථසම්පයුත්කතො කචව කනො ච 
 න්කථො ච ධම්මා  න්ථසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච  න්ථස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –  න්ථා කචව  න්ථසම්පයුත්තා ච
 න්ථසම්පයුත්තාකචවකනොච න්ථාච කෙතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 න්කථො කචව න්ථසම්පයුත්කතො ච න්ථසම්පයුත්කතො කචව කනො ච 
 න්කථො ච ධම්මා  න්ථස්ස කචව  න්ථසම්පයුත්තස්ස ච 
 න්ථසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච  න්ථස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො–  න්ථාකචව න්ථසම්පයුත්තාච න්ථසම්පයුත්තාකචවකනො
ච න්ථාචකෙතූ සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං න්ථානඤ්චකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්ච ාදි 
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115.  න්කථො කචව  න්ථසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො  න්ථස්ස කචව 
 න්ථසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –  න්කථ
ආ බ්භ  න්ථා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං)  න්කථ ආ බ්භ
 න්ථසම්පයුත්තා කචව කනො ච  න්ථා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං
ොතබ්බං)  න්කථ ආ බ්භ  න්ථා ච  න්ථසම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

 න්ථසම්පයුත්කතොකචවකනොච න්කථොධම්කමො න්ථසම්පයුත්තස්ස 
කචව කනො ච  න්ථස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
 න්ථසම්පයුත්කතකචවකනො ච න්කථඛන්කධආ බ්භ න්ථසම්පයුත්තා

කචව කනො ච  න්ථා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං)
 න්ථසම්පයුත්කත කචව කනො ච  න්කථ ඛන්කධ ආ බ්භ  න්ථා 
උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං)  න්ථසම්පයුත්කත කචව කනො ච  න්කථ

ඛන්කධආ බ්භ  න්ථාච න්ථසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

(එවංඉතක පිතීණිපඤ්ොොතබ්බාආ ම්මණසදිසංකයව.අධිපතියාපි 
අනන්තක පිඋපනිස්සකයපිවිභාක ොනත්ථි.) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

116. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

(අරූපංකයව පච්චයං, එකෙෙස්ස තීණිතීණිොතබ්බා. ආ ම්මණඤ්ච 
සෙජාතඤ්ච උපනිස්සයඤ්ච නවසුපි පරිවත්කතතබ්බං. එවං පඤ්ොවාක පි
සබ්බං ොතබ්බං.) 

 න්ථ න්ථසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

31.  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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117.  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියං ධම්මං පටිච්ච 
 න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
 න්ථවිප්පයුත්තං  න්ථනියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… එෙං මොභූතං…කප.… (යථා චූළන්ත දුකෙ
ක ොකියදුෙං එවංවිත්ථාක තබ්බංනින්නානාෙ ණං). 

 න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියදුෙංනිට්ඨිතං. 

 න්ථක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

6-7. ඔඝක ො ක ොච්ඡෙං 

32-43. ඔඝාදිදුොනි 

1. ඔඝං ධම්මංපටිච්චඔකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා…කප.…. 

2. කයො ං ධම්මං පටිච්ච කයොක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා…කප.… (ද්කවපි ක ොච්ඡො ආසවක ොච්ඡෙසදිසා
නින්නානාෙ ණා). 

ඔඝකයො ක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

8. නීව ණක ොච්ඡෙං 

44. නීව ණදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. නීව ණං ධම්මංපටිච්චනීව කණොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–

ොමච්ඡන්දනීව ණං පටිච්ච ථිනමිද්ධනීව ණං [ථීනමිද්ධනීව ණං (සයා.)] 

උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං, ොමච්ඡන්දනීව ණං පටිච්ච

උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං, බයාපාදනීව ණං පටිච්ච 

ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං, බයාපාදනීව ණං

පටිච්ච උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං, බයාපාදනීව ණං පටිච්ච

ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං කුක්කුච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං, 
බයාපාදනීව ණං පටිච්ච උද්ධච්චනීව ණං කුක්කුච්චනීව ණං

අවිජ්ජානීව ණං, විචිකිච්ඡානීව ණං පටිච්ච උද්ධච්චනීව ණං, 

උද්ධච්චනීව ණංපටිච්චඅවිජ්ජානීව ණං.(1) 
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නීව ණංධම්මංපටිච්චකනොනීව කණොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා 

– නීව කණපටිච්ච සම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.(2) 

නීව ණං ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–ොමච්ඡන්දනීව ණංපටිච්චථිනමිද්ධනීව ණං 
උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං (චක්ෙං).(3) 

2. කනොනීව ණං ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කනොනීව ණං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොනීව ණංධම්මංපටිච්චනීව කණොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා 

– කනොනීව කණඛන්කධපටිච්චනීව ණා.(2) 

කනොනීව ණං ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොනීව ණං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා නීව ණා ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 

3. නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච
ඛන්කධ පටිච්ච ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං

(චක්ෙං).(1) 

නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කණො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොනීව ණං එෙං ඛන්ධඤ්ච නීව ණඤ්ච
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.…නීව කණචමොභූකතචපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ච
කනොනීව කණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොනීව ණං එෙං
ඛන්ධඤ්චොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච පටිච්චතකයොඛන්ධාථිනමිද්ධනීව ණං
උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

(චක්ෙං.සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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4. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව (සබ්බත්ථ නව), විපාකෙ එෙං, ආොක  නව…කප.…
අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

5. නීව ණං ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡානීව ණං පටිච්ච අවිජ්ජානීව ණං, 

උද්ධච්චනීව ණංපටිච්චඅවිජ්ජානීව ණං.(1) 

කනොනීව ණං ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංකනොනීව ණංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව…කප.…

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාව අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

කනොනීව ණං ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච 

අවිජ්ජානීව ණං.(2) 

6. නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡානීව ණඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච

ඛන්කධ පටිච්ච අවිජ්ජානීව ණං, උද්ධච්චනීව ණඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච

ඛන්කධපටිච්ච අවිජ්ජානීව ණං.(1) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

7. නීව ණං ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා–නීව කණපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනොනීව ණං ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා–කනොනීව කණඛන්කධ පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කණො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – නීව කණ ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ
පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං (සංඛිත්තං)… නඅධිපතිපච්චයා…
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නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චක ො 

8. නීව ණං ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා–අරූකපොමච්ඡන්දනීව ණං පටිච්චථිනමිද්ධනීව ණං

උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං, අරූකප ොමච්ඡන්දනීව ණං පටිච්ච

උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං, අරූකප විචිකිච්ඡානීව ණං පටිච්ච 

උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං, අරූකප උද්ධච්චනීව ණං පටිච්ච

අවිජ්ජානීව ණං. (1) 

නීව ණං ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප නීව කණ පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 
නීව කණ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. (අවකසසා පඤ්ො සබ්කබ

විත්ථාක තබ්බා.අරූපංපඨමං ොතබ්බං, රූපංපච්ඡායථා භති.) 

9. නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප කනොනීව කණ ඛන්කධ ච
ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච පටිච්ච ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං

(චක්ෙං).(1) 

නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කණො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප කනොනීව ණං එෙං ඛන්ධඤ්ච
නීව කණ ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

නීව කණ ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

නීව කණචමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො ච
කනොනීව කණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප
කනොනීව ණංඑෙං ඛන්ධඤ්චොමච්ඡන්දනීව ණඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා
ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං (චක්ෙං. සංඛිත්තං).

(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

10. නකෙතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 
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නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

11. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

12. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණචත්තාරි…කප.…මග්ක තීණි…කප.…
අවි කතචත්තාරි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිඑවංවිත්ථාක තබ්කබො). 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

13. නීව ණං ධම්මං පච්චයා නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා…තීණි. 

කනොනීව ණං ධම්මං පච්චයා කනොනීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – කනොනීව ණං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො මොභූතා), වත්ථුං

පච්චයාකනොනීව ණාඛන්ධා.(1) 

කනොනීව ණං ධම්මං පච්චයා නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – කනොනීව කණ ඛන්කධ පච්චයා නීව ණා, වත්ථුං පච්චයා

නීව ණා.(2) 

කනොනීව ණං ධම්මං පච්චයා නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොනීව ණං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා නීව ණා ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… වත්ථුං පච්චයා නීව ණා, මොභූකත පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, වත්ථුංපච්චයානීව ණාචසම්පයුත්තොචඛන්ධා. 

(3) 
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14. නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පච්චයා නීව කණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච
ඛන්කධ පච්චයා ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං
(චක්ෙං). ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ථිනමිද්ධනීව ණං

උද්ධච්චනීව ණංඅවිජ්ජානීව ණං(චක්ෙං). (1) 

නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොනීව කණො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොනීව ණං එෙං ඛන්ධඤ්ච නීව ණඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… නීව ණඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

නීව ණඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

නීව කණචමොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පච්චයා නීව කණො ච
කනොනීව කණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොනීව ණං එෙං
ඛන්ධඤ්චොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච පච්චයාතකයොඛන්ධාථිනමිද්ධනීව ණං

උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං…කප.… ද්කව ඛන්කධ …කප.… 

(චක්ෙං). ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ථිනමිද්ධනීව ණං 
උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා (චක්ෙං.

සංඛිත්තං). (3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

15. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), විපාකෙ
එෙං…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

16. නීව ණං ධම්මං පච්චයා නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡානීව ණං පච්චයා අවිජ්ජානීව ණං, 

උද්ධච්චනීව ණංපච්චයා අවිජ්ජානීව ණං.(1) 

කනොනීව ණං ධම්මං පච්චයා කනොනීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොනීව ණං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… (යාව
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අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො

කනොනීව ණාඛන්ධා.(1) 

කනොනීව ණං ධම්මං පච්චයා නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පච්චයා

අවිජ්ජානීව ණං, වත්ථුංපච්චයා අවිජ්ජානීව ණං.(2) 

17. නීව ණඤ්ච කනොනීව ණඤ්ච ධම්මං පච්චයා නීව කණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡානීව ණඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච

ඛන්කධ පච්චයා අවිජ්ජානීව ණං, උද්ධච්චනීව ණඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච

ඛන්කධපච්චයා අවිජ්ජානීව ණං, විචිකිච්ඡානීව ණඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා

අවිජ්ජානීව ණං, උද්ධච්චනීව ණඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා අවිජ්ජානීව ණං

(සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

18. නකෙතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

19. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

20. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

සමනන්තක චත්තාරි…කප.…මග්ක තීණි, අවි කතචත්තාරි. 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච චතුක්ෙං 

21. නීව ණං ධම්මං සංසට්කඨො නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – ොමච්ඡන්දනීව ණං සංසට්ඨං ථිනමිද්ධනීව ණං
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උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං (චක්ෙං. සබ්බං නීව ණං 
විත්ථාක තබ්බං). 

22. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), විපාකෙ
එෙං…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

23. නීව ණං ධම්මං සංසට්කඨො නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡානීව ණං සංසට්ඨං අවිජ්ජානීව ණං, 
උද්ධච්චනීව ණං සංසට්ඨංඅවිජ්ජානීව ණං(සංඛිත්තං). 

24. නකෙතුයා චත්තාරි, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

25. නීව කණො ධම්කමොනීව ණස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො
–නීව ණාකෙතූසම්පයුත්තොනං නීව ණානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

නීව කණොධම්කමොකනොනීව ණස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො
– නීව ණා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ච කනොනීව ණස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – නීව ණා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 
නීව ණානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 
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කනොනීව කණො ධම්කමො කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – කනොනීව ණා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

26. නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – නීව කණ ආ බ්භ නීව ණා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)
නීව කණ ආ බ්භ කනොනීව ණා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං)

නීව කණආ බ්භනීව ණාචසම්පයුත්තොචඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(3) 

27. කනොනීව කණො ධම්කමො කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… 

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…
ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා

මග් ං…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.… නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො; 

අරියා කනොනීව කණ පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත
කික කස…කප.… පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං 

කනොනීව කණ ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.

කචකතොපරියඤාකණන කනොනීව ණචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කනොනීව ණා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො– දානං…කප.…සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ 
සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

කනොනීව කණ ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි …කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.…

කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ච කනොනීව ණස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

293 

පටුන 

උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.…

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොනීව කණ ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භනීව ණාචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා නීව ණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(ආ බ්භ ොතබ්බා). 

අධිපතිපච්චක ො 

28. නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – නීව කණ  රං ෙත්වා නීව ණා

උප්පජ්ජන්ති…තීණි (ආ ම්මණසදිසං).(3) 

29. කනොනීව කණො ධම්කමො කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රංෙත්වා පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබසුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.…
අරියාමග් ාවුට්ඨහිත්වාමග් ං…කප.…ඵ ං…කප.…නිබ්බානං…කප.… 

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොනීව කණ ඛන්කධ  රං ෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රං ෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනොනීව ණාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.…
ඣානා…කප.…චක්ඛං…කප.…වත්ථුංකනොනීව කණඛන්කධ රංෙත්වා 

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනොනීව ණාධිපති සම්පයුත්තොනං නීව ණානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ච කනොනීව ණස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… 
පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොනීව කණ

ඛන්කධ රංෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං රංෙත්වානීව ණා ච

සම්පයුත්තොචඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කනොනීව ණාධිපති 
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංනීව ණානඤ්චචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා නීව ණස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති… තීණි
(ආ ම්මණාධිපතිකයව). 

අනන්ත පච්චක ො 

30. නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නීව ණා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නීව ණානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) පුරිමා පුරිමා නීව ණා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොනීව ණානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො; නීව ණා වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
පුච්ඡිතබ්බං) පුරිමා පුරිමා නීව ණා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නීව ණානං

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

31. කනොනීව කණො ධම්කමො කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොනීව ණා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොනීව ණානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො…කප.… නික ොධා වුට්ඨෙන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං ) පුරිමා
පුරිමා කනොනීව ණා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නීව ණානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; ආවජ්ජනානීව ණානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)පුරිමාපුරිමා කනොනීව ණාඛන්ධාපච්ඡිමානං
පච්ඡිමානංනීව ණානංසම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; ආවජ්ජනා නීව ණානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

32. නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා නීව ණස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො –පුරිමාපුරිමා නීව ණාචසම්පයුත්තොච
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නීව ණානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
(මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) පුරිමා පුරිමා නීව ණා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොනීව ණානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; නීව ණා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)පුරිමාපුරිමානීව ණාච
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නීව ණානඤ්ච

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

33. නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො…නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 
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උපනිස්ස පච්චක ො 

34. නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – නීව ණානි නීව ණානං 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

35. කනොනීව කණො ධම්කමො කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං…කප.… ඣානං උප්පාකදති, විපස්සනං…කප.…

මග් ං…කප.…අභිඤ්ඤං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති, මානංජප්කපති, 

දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං…කප.… මානං… දිට්ඨිං…
පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං… කභොජනං…

කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා 

…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය,  ා ස්ස…කප.… 

පත්ථනාය, ොයිෙස්ස සුඛස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස, මග් ස්ස, 

ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො (තීණිඋපනිස්සයා).පෙතූපනිස්සකයො–සද්ධංඋපනිස්සායමානං

ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය පාණං

ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං

 ා ස්ස…කප.…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ච කනොනීව ණස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.…

කසනාසනං උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං නීව ණානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා නීව ණස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
නීව ණා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා නීව ණානං උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 
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පුක ජාතපච්චක ො 

36. කනොනීව කණො ධම්කමො කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…
කදොමනස්සං උප්පජ්ජති…කප.… තීණි (පුක ජාතං ආ ම්මණසදිසං 
කුස ාකුස ස්සවිභජිතබ්බං). 

පච්ඡාජාත-ආකසවනපච්ච ා 

37. නීව කණො ධම්කමොකනොනීව ණස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි…ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…නව. 

ෙම්මපච්චක ො 

38. කනොනීව කණො ධම්කමොකනොනීව ණස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොනීව ණා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
කනොනීව ණා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) කනොනීව ණා කචතනා
සම්පයුත්තොනංනීව ණානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)
කනොනීව ණා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං නීව ණානඤ්ච 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්ච ාදි 

39. කනොනීව කණො ධම්කමොකනොනීව ණස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයන
පච්චකයො… එෙං… ආො පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග් පච්චකයන පච්චකයො…
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

40. නීව කණො ධම්කමොකනොනීව ණස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං (එවං අවකසසා චත්තාරි පඤ්ො
ොතබ්බා). 

අත්ථිපච්චක ො 
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41. නීව කණො ධම්කමොනීව ණස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො
– ොමච්ඡන්දනීව ණං ථිනමිද්ධනීව ණස්ස උද්ධච්චනීව ණස්ස

අවිජ්ජානීව ණස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො (චක්ෙං).(1) 

නීව කණොධම්කමොකනොනීව ණස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(එවංනීව ණමූක තීණි).(3) 

42. කනොනීව කණො ධම්කමොකනොනීව ණස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).

(1) 

කනොනීව කණොධම්කමොනීව ණස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ච කනොනීව ණස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං)(3) 

43. නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා නීව ණස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා ථිනමිද්ධනීව ණස්ස

උද්ධච්චනීව ණස්ස අවිජ්ජානීව ණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච වත්ථු ච ථිනමිද්ධනීව ණස්ස උද්ධච්චනීව ණස්ස

අවිජ්ජානීව ණස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනොනීව කණො එකෙො ඛන්කධො ච නීව ණා ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා…කප.… නීව ණා ච වත්ථු ච

කනොනීව ණානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; නීව ණා ච 
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; නීව ණා ච මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – නීව ණා ච සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධා පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා 

– නීව ණා ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – නීව ණාචසම්පයුත්තො
ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 
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නීව කණොචකනොනීව කණොචධම්මානීව ණස්සචකනොනීව ණස්සච

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
කනොනීව කණො එකෙො ඛන්කධො ච ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච තිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං ථිනමිද්ධනීව ණස්ස උද්ධච්චනීව ණස්ස අවිජ්ජානීව ණස්ස ච 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ද්කව ඛන්ධා
ච…කප.… ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච වත්ථු ච ථිනමිද්ධනීව ණස්ස 
උද්ධච්චනීව ණස්ස අවිජ්ජානීව ණස්ස ච සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

44. කෙතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, 

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

45. නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

නීව කණො ධම්කමො කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ච කනොනීව ණස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

46. කනොනීව කණො ධම්කමො කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
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පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… 

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනොනීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස ච කනොනීව ණස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

47. නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා නීව ණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව කණො ච කනොනීව කණො ච ධම්මා කනොනීව ණස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නීව කණොචකනොනීව කණොචධම්මානීව ණස්සචකනොනීව ණස්සච
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

48. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව (සබ්බත්ථ

නව), කනොවි කතනව, කනොඅවි කතනව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

49. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… නසමනන්තක  

චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනිස්සකය චත්තාරි…කප.…

නමග්ක  චත්තාරි, නසම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කත චත්තාරි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

50. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව
(අනුක ොමමාතිො)…කප.…අවි කතනව. 
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නීව ණදුෙංනිට්ඨිතං. 

45. නීව ණි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

51. නීව ණියං ධම්මං පටිච්ච නීව ණිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා…කප.… (නීව ණියදුෙං යථා ක ොකියදුෙං එවං ොතබ්බං
නින්නානාෙ ණං). 

ද්වික්ඛත්තුංොමච්ඡන්කදන, චතුක්ඛත්තුංපටිකඝනච; 

උද්ධච්චංවිචිකිච්ඡාච, උකභොකපකතසකිංසකිං; 

නීව ණානංනීව කණහි, අට්ඨවිධංපකයොජනං. 

(නීව ණදුෙස්සමාතිොඉධෙතා.) 

නීව ණියදුෙංනිට්ඨිතං. 

46. නීව ණසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

52. නීව ණසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –නීව ණසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

නීව ණසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – නීව ණසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

නීව ණසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නීව ණසම්පයුත්කතො ච 
නීව ණවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
නීව ණසම්පයුත්තංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…. (3) 

53. නීව ණවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –නීව ණවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්චතකයො
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ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාව අජ්ඣත්තිොමොභූතා).(1) 

නීව ණසම්පයුත්තඤ්ච නීව ණවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
නීව ණසම්පයුත්කතඛන්කධචමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං 

(සංඛිත්තං). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

54. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…
නත්ථියාද්කව…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

55. නීව ණසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ

පටිච්චඅවිජ්ජානීව ණං. (1) 

නීව ණවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙංනීව ණවිප්පයුත්තං…කප.… (යාව
අසඤ්ඤසත්තා. සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

56. නකෙතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  නසමනන්තක  නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකතචත්තාරි, නපච්ඡාජාකතපඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම

ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 
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3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

57. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාපඤ්ච, නපුක ජාකත

චත්තාරි…කප.…නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නසම්පයුත්කතතීණි, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

58. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව…කප.… මග්ක  එෙං…කප.…
අවි කතද්කව. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිඑවංොතබ්කබො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

59. නීව ණසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…තීණි. 

නීව ණවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –නීව ණවිප්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයො

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං …කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… එෙං මොභූතං…කප.… වත්ථුං පච්චයා

නීව ණවිප්පයුත්තාඛන්ධා. (1) 

නීව ණවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයානීව ණසම්පයුත්තාඛන්ධා.(2) 

නීව ණවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා නීව ණසම්පයුත්කතො ච 
නීව ණවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා 

නීව ණසම්පයුත්තාඛන්ධා, මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(3) 

60. නීව ණසම්පයුත්තඤ්ච නීව ණවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
නීව ණසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 
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නීව ණසම්පයුත්තඤ්ච නීව ණවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
නීව ණසම්පයුත්කතඛන්කධච මොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.

(2) 

නීව ණසම්පයුත්තඤ්ච නීව ණවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
නීව ණසම්පයුත්කතො ච නීව ණවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කෙතුපච්චයා – නීව ණසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
තකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…නීව ණසම්පයුත්කතඛන්කධ

චමොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං(සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

61. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා නව, අනන්තක 
චත්තාරි…කප.…විපාකෙඑෙං…කප.…අවි කත නව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

62. නීව ණසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ

පච්චයා අවිජ්ජානීව ණං. (1) 

නීව ණවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං නීව ණවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… (යාව 

අසඤ්ඤසත්තා), චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො

නීව ණවිප්පයුත්තා ඛන්ධා.(1) 

නීව ණවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. (2) 
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නීව ණසම්පයුත්තඤ්ච නීව ණවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො (සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

63. නකෙතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ තීණි…කප.… නපුක ජාකත

චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම චත්තාරි, 

නවිපාකෙ නව…කප.… නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. නිස්ස වාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච චතුක්ෙං 

64. නීව ණසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො නීව ණසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…කප.…. 

කෙතුයා ද්කව, ආ ම්මකණ ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), විපාකෙ
එෙං…කප.…අවි කතද්කව. 

අනුක ොමං. 

65. නීව ණසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො නීව ණසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත
ඛන්කධසංසට්කඨොවිචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. 

නීව ණවිප්පයුත්තංධම්මංසංසට්කඨො…(සංඛිත්තං). 

නකෙතුයා ද්කව, නඅධිපතියාද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නෙම්කමද්කව, 

නවිපාකෙද්කව, නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව. 

පච්චනීයං. 
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6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

66. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – නීව ණසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)
නීව ණසම්පයුත්තා කෙතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) නීව ණසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – නීව ණවිප්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

67. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො –  ා ං අස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භ

 ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිට්ඨිං අස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; විචිකිච්ඡං ආ බ්භ විචිකිච්ඡා…කප.… 

දිට්ඨි…කප.…උද්ධච්චං…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; උද්ධච්චංආ බ්භ

උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා, කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

කදොමනස්සං ආ බ්භ කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිට්ඨි …කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති.(1) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා නීව ණසම්පයුත්කත පහීකන

කික කසපච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකතකික කසපච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ

සමුදාචිණ්කණකික කසජානන්ති; නීව ණසම්පයුත්කතඛන්කධඅනිච්චකතො

දුක්ඛකතො අනත්තකතො විපස්සති, කචකතොපරියඤාකණන 
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නීව ණසම්පයුත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති; නීව ණසම්පයුත්තා

ඛන්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

68. නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…
ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා

මග් ං…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.… නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො; 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුංනීව ණවිප්පයුත්කතඛන්කධඅනිච්චකතො දුක්ඛකතො

අනත්තකතොවිපස්සති, දිබ්කබනචක්ඛනාරූපංපස්සති (යාවආවජ්ජනාය).

(1) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… 
උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.…චක්ඛං…කප.…

වත්ථුං නීව ණවිප්පයුත්කත ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ

 ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.…

කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

අධිපතිපච්චක ො 

69. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ා ං  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං

ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; දිට්ඨිං  රං ෙත්වා

අස්සාකදති…කප.…. සෙජාතාධිපති – නීව ණසම්පයුත්තාධිපති

නීව ණසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – නීව ණසම්පයුත්තාධිපති
චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)
නීව ණසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

70. නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 
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ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා
වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං

ෙත්වා…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.… නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 
නීව ණවිප්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…
සී ං…කප.… පුබ්කබ…කප.… ඣානං…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං 

නීව ණවිප්පයුත්කතඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රං

ෙත්වා ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත පච්චක ො 

71. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නීව ණසම්පයුත්තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නීව ණසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) නීව ණසම්පයුත්තා
ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (ඉධ පුරිමා පුරිමාති

නත්ථි).(2) 

(මූ ංපුච්ඡිතබ්බං) පුරිමාපුරිමානීව ණවිප්පයුත්තාඛන්ධා පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංනීව ණවිප්පයුත්තානංඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; 
අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.… ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ආවජ්ජනා නීව ණසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

72. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 

උපනිස්ස පච්චක ො 
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73. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

 ා ංඋපනිස්සාය පාණංෙනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති; කදොසං…කමොෙං…
මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං

භින්දති;  ාක ො…කප.… පත්ථනා  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –  ා ං උපනිස්සාය දානං
කදති…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… ඣානං…කප.…

විපස්සනං…මග් ං…අභිඤ්ඤං…සමාපත්තිං උප්පාකදති; කදොසං…කප.…

පත්ථනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති; 

 ාක ො…කප.…පත්ථනාසද්ධාය …කප.…පඤ්ඤාය…ොයිෙස්සසුඛස්ස, 

ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස, මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

74. නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, සී ං…කප.… මග් ං…කප.…

අභිඤ්ඤං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති, සී ං…කප.…පඤ්ඤං…කප.… 

කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…කප.… මග් ස්ස

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධංඋපනිස්සාය මානංජප්කපති, දිට්ඨිං ණ්ොති; සී ං…කප.…පඤ්ඤං, 
ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය පාණං ෙනති…කප.…

සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං  ා ස්ස… කදොසස්ස…
කමොෙස්ස… මානස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චක ො 
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75. නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛකතො 

අනත්තකතො විපස්සති. දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු නීව ණවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ  ාක ො… කදොකසො… කමොකෙො…. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු 

නීව ණසම්පයුත්තානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

76. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව, ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…
ද්කව. 

ෙම්මපච්ච ාදි 

77. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– නීව ණසම්පයුත්තාකචතනාසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) සෙජාතා, 

නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නීව ණසම්පයුත්තා කචතනා

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – 
නීව ණසම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) නීව ණසම්පයුත්තා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො (සංඛිත්තං).
විපාෙපච්චයා…එෙං. 

ආො පච්ච ාදි 
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78. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග් පච්චකයන පච්චකයො… 
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

79. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු 

නීව ණසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අත්ථිපච්චක ො 

80. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – නීව ණසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො 

තිණ්ණන්නංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(1) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
නීව ණසම්පයුත්තාඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – නීව ණසම්පයුත්තා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස 

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ච

නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 
නීව ණසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛන්ධාද්වින්නංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

81. නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).(1) 
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නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංආ බ්භ  ාක ො…කප.… දිට්ඨි…කප.…විචිකිච්ඡා…කප.… 

උද්ධච්චං…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; වත්ථුනීව ණසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

82. නීව ණසම්පයුත්කතො ච නීව ණවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – නීව ණසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච 

වත්ථුචද්වින්නංඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ච නීව ණවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – නීව ණසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච 
මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – නීව ණසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච 

ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
නීව ණසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

83. කෙතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච, 

අනන්තක  චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සෙජාකත පඤ්ච, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නිස්සකය සත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත

ද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, ආකසවකනද්කව, ෙම්කමචත්තාරි, විපාකෙඑෙං, 

ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, 

සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, 

වි කතචත්තාරි, අවි කතසත්ත. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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84. නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො … 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ච 

නීව ණවිප්පයුත්තස්සචධම්මස්සසෙජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

85. නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො … 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

නීව ණවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නීව ණසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ච නීව ණවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

නීව ණසම්පයුත්තස්සධම්මස්සසෙජාතං, පුක ජාතං.(1) 

නීව ණසම්පයුත්කතො ච නීව ණවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

නීව ණවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.

(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

86. නකෙතුයා සත්ත, නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසෙජාකත පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනිස්සකය පඤ්ච, නඋපනිස්සකය සත්ත, 

නපුක ජාකත ඡ…කප.… නමග්ක  සත්ත, නසම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා සත්ත, 

කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කතචත්තාරි. 
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පච්චනීයං. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

87. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  චත්තාරි, නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකය චත්තාරි…කප.…නමග්ක  චත්තාරි, නසම්පයුත්කත ද්කව, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

88. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච
(අනුක ොම ණනා)…කප.…අවි කත සත්ත. 

නීව ණසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

47. නීව ණනීව ණි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

89. නීව ණඤ්කචව නීව ණියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො කචව
නීව ණිකයො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ොමච්ඡන්දනීව ණං
පටිච්චථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං. (එවං සබ්කබ

 ණනාවිභජිතබ්බා, නීව ණදුෙසදිසං නින්නානාෙ ණං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

90. නීව කණො කචව නීව ණිකයො ච ධම්කමො නීව ණස්ස කචව
නීව ණියස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – නීව ණා කචව
නීව ණියාචකෙතූසම්පයුත්තොනංනීව ණානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. 

(1) 

නීව කණො කචව නීව ණිකයො ච ධම්කමො නීව ණියස්ස කචව කනො ච
නීව ණස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො–නීව ණාකචවනීව ණියා
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ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

නීව කණොකචවනීව ණිකයොචධම්කමොනීව ණස්සකචවනීව ණියස්ස
ච නීව ණියස්ස කචව කනො ච නීව ණස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන 
පච්චකයො–නීව ණා කචවනීව ණියාචකෙතූසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
නීව ණානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

නීව ණිකයොකචවකනොචනීව කණොධම්කමොනීව ණියස්සකචවකනො
චනීව ණස්ස ධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො–නීව ණියාකචවකනො
ච නීව ණා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

91. නීව කණො කචව නීව ණිකයො ච ධම්කමො නීව ණස්ස කචව

නීව ණියස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නීව කණ
ආ බ්භ නීව ණා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) නීව කණ ආ බ්භ 
නීව ණියාකචවකනොචනීව ණාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (මූ ංපුච්ඡිතබ්බං)

නීව කණ ආ බ්භනීව ණාචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

නීව ණිකයොකචවකනොචනීව කණොධම්කමොනීව ණියස්සකචවකනො
ච නීව ණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.…

සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි… විචිකිච්ඡා…උද්ධච්චං…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.…

අරියා ක ොත්රභුසං පච්චකවක්ඛන්ති, කවොදානං…කප.… පහීකන කික කස 

…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ…කප.… 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං නීව ණිකය කචව කනො ච නීව කණ ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.…විපස්සති, අස්සාකදතිඅභිනන්දති…කප.…කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; දිබ්කබනචක්ඛනාරූපං පස්සති…කප.…(යාවආවජ්ජනාතාව

ොතබ්බා).(1) 

නීව ණිකයො කචව කනො ච නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස කචව
නීව ණියස්ස ච ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.…
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…
ඣානා…කප.…චක්ඛං…කප.…වත්ථුංනීව ණිකයකචවකනොචනීව කණ

ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො…කප.… දිට්ඨි…

විචිකිච්ඡා…උද්ධච්චං… කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 
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නීව ණිකයො කචව කනො ච නීව කණො ධම්කමො නීව ණස්ස කචව
නීව ණියස්ස ච නීව ණියස්ස කචව කනො ච නීව ණස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා …කප.…
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං නීව ණිකය කචව කනො ච නීව කණ ඛන්කධ 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ නීව ණා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති (එවංඉතක පිතීණිොතබ්බා).(3) 

(ආ ම්මණසදිසා අධිපතිපච්චයා, පුක ජාතම්පි ආ ම්මණසදිසං. 

උපනිස්සකයපි ක ොකුත්ත ංනොතබ්බං. සංඛිත්තං, එවං විත්ථාක තබ්බං

යථා නීව ණදුෙං, එවංපච්චකවක්ඛිත්වාොතබ්බං.) 

නීව ණනීව ණියදුෙංනිට්ඨිතං. 

48. නීව ණනීව ණසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

92. නීව ණඤ්කචව නීව ණසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො
කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
ොමච්ඡන්දනීව ණං පටිච්ච ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං

අවිජ්ජානීව ණං (චක්ෙං.සබ්කබපිනීව ණාොතබ්බා).(1) 

නීව ණඤ්කචව නීව ණසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නීව ණසම්පයුත්කතො කචව කනො ච නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා–නීව කණ පටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

නීව ණඤ්කචවනීව ණසම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනීව කණොකචව 
නීව ණසම්පයුත්කතො ච නීව ණසම්පයුත්කතො කචව කනො ච නීව කණො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – ොමච්ඡන්දනීව ණං පටිච්ච
ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධා(චක්ෙං).(3) 

93. නීව ණසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච නීව ණං ධම්මං පටිච්ච
නීව ණසම්පයුත්කතො කචව කනො ච නීව කණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – නීව ණසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච නීව ණං එෙං ඛන්ධං

පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 
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නීව ණසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච නීව ණං ධම්මං පටිච්ච නීව කණො
කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

නීව ණසම්පයුත්කතකචවකනොචනීව කණඛන්කධපටිච්චනීව ණා.(2) 

නීව ණසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච නීව ණං ධම්මං පටිච්ච නීව කණො
කචව නීව ණසම්පයුත්කතොචනීව ණසම්පයුත්කතො කචවකනොචනීව කණො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – නීව ණසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච
නීව ණං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා නීව ණා ච…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 

94. නීව ණඤ්කචව නීව ණසම්පයුත්තඤ්චනීව ණසම්පයුත්තඤ්කචව
කනොචනීව ණඤ්චධම්මංපටිච්චනීව කණො කචවනීව ණසම්පයුත්කතොච
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච සම්පයුත්තකෙ
ච ඛන්කධ පටිච්ච ථිනමිද්ධනීව ණං උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං 

(චක්ෙං).(1) 

නීව ණඤ්කචවනීව ණසම්පයුත්තඤ්චනීව ණසම්පයුත්තඤ්කචවකනො
ච නීව ණඤ්චධම්මංපටිච්චනීව ණසම්පයුත්කතොකචවකනොචනීව කණො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – නීව ණසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච
නීව ණංඑෙංඛන්ධඤ්චනීව ණඤ්චපටිච්ච තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව

ඛන්කධච…කප.….(2) 

නීව ණඤ්කචවනීව ණසම්පයුත්තඤ්චනීව ණසම්පයුත්තඤ්කචවකනො
ච නීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච
නීව ණසම්පයුත්කතො කචව කනො ච නීව කණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා–නීව ණසම්පයුත්තඤ්කචවකනොච නීව ණංඑෙංඛන්ධඤ්ච
ොමච්ඡන්දනීව ණඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා ථිනමිද්ධනීව ණං 
උද්ධච්චනීව ණං අවිජ්ජානීව ණං…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

(චක්ෙං.සංඛිත්තං.). (3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

95. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 

ෙම්කමනව, ආොක  නව…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 
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නකෙතුපච්චක ො 

96. නීව ණඤ්කචව නීව ණසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො
කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –

විචිකිච්ඡානීව ණං පටිච්ච අවිජ්ජානීව ණං, උද්ධච්චනීව ණං පටිච්ච

අවිජ්ජානීව ණං. (1) 

නීව ණසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච නීව ණං ධම්මං පටිච්ච නීව කණො
කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කතඛන්කධපටිච්චඅවිජ්ජානීව ණං.(1) 

නීව ණඤ්කචවනීව ණසම්පයුත්තඤ්චනීව ණසම්පයුත්තඤ්කචවකනො
ච නීව ණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –විචිකිච්ඡානීව ණඤ්චසම්පයුත්තකෙ

චඛන්කධපටිච්ච අවිජ්ජානීව ණං, උද්ධච්චනීව ණඤ්චසම්පයුත්තකෙච

ඛන්කධපටිච්චඅවිජ්ජානීව ණං (සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

97. නකෙතුයා තීණි, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

98. කෙතුපච්චයා නඅධිපතියානව…කප.…නවිප්පයුත්කතනව. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

99. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක  තීණි, සමනන්තක 

තීණි(සබ්බත්ථතීණි), මග්ක තීණි…කප.… අවි කතතීණි. 

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

(එවං සෙජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසානින්නානාෙ ණා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 
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කෙතුපච්චක ො 

100. නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො නීව ණස්ස
කචව නීව ණසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
නීව ණා කචවනීව ණසම්පයුත්තා ච කෙතූසම්පයුත්තොනං නීව ණානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නීව කණොකචවනීව ණසම්පයුත්කතොචධම්කමොනීව ණසම්පයුත්තස්ස
කචව කනො ච නීව ණස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – නීව ණා
කචව නීව ණසම්පයුත්තා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො නීව ණස්ස කචව 
නීව ණසම්පයුත්තස්සචනීව ණසම්පයුත්තස්සකචවකනොචනීව ණස්සච
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයනපච්චකයො–නීව ණාකචවනීව ණසම්පයුත්තාච
කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං නීව ණානඤ්ච කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

101. නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො නීව ණස්ස
කචව නීව ණසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
නීව කණ ආ බ්භ නීව ණා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) නීව කණ
ආ බ්භ නීව ණසම්පයුත්තා කචව කනො ච නීව ණා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.
(මූ ං ොතබ්බං) නීව කණ ආ බ්භ නීව ණා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

නීව ණසම්පයුත්කතො කචව කනො ච නීව කණො ධම්කමො
නීව ණසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච නීව ණස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නීව ණසම්පයුත්කත කචව කනො ච
නීව කණ ඛන්කධ ආ බ්භ නීව ණසම්පයුත්තා කචව කනො ච නීව ණා

ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (මූ ංපුච්ඡිතබ්බං)නීව ණසම්පයුත්කතකචවකනොච
නීව කණ ඛන්කධ ආ බ්භ නීව ණා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)
නීව ණසම්පයුත්කත කචව කනො ච නීව කණ ඛන්කධ ආ බ්භනීව ණා ච

සම්පයුත්තො චඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච නීව ණසම්පයුත්කතො කචව
කනො ච නීව කණො ච ධම්මා නීව ණස්ස කචව නීව ණසම්පයුත්තස්ස ච 

ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.(3) 

අධිපතිපච්ච ාදි 
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102. නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො නීව ණස්ස
කචව නීව ණසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති…තීණි ( රො ම්මණාකයව). 

නීව ණසම්පයුත්කතො කචව කනො ච නීව කණො ධම්කමො
නීව ණසම්පයුත්තස්ස කචවකනොචනීව ණස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 
නීව ණසම්පයුත්කත කචව කනො ච නීව කණ ඛන්කධ  රං ෙත්වා
නීව ණසම්පයුත්තා කචව කනො ච නීව ණා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. 

සෙජාතාධිපති – නීව ණසම්පයුත්තා කචව කනො ච නීව ණාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) 

ආ ම්මණාධිපති – නීව ණසම්පයුත්කත කචව කනො ච නීව කණ ඛන්කධ 

 රං ෙත්වා නීව ණා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – නීව ණසම්පයුත්තා
කචවකනොචනීව ණාධිපතිසම්පයුත්තොනංනීව ණානංඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) ආ ම්මණාධිපති – නීව ණසම්පයුත්කත කචව
කනොචනීව කණඛන්කධ රංෙත්වානීව ණාචසම්පයුත්තොච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – නීව ණසම්පයුත්තා කචව කනො ච
නීව ණාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං නීව ණානඤ්ච

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

103. නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච නීව ණසම්පයුත්කතො
කචවකනොචනීව කණොචධම්මානීව ණස්සකචව නීව ණසම්පයුත්තස්සච

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති…තීණි.(3) 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (ආවජ්ජනාපි වුට්ඨානම්පි නත්ථි, 
සබ්බත්ථ පුරිමා පුරිමා ොතබ්බා)… සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…
නව… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො… නව… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… නව… 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… නව (ආ ම්මණසදිසං, විපාකෙො
නත්ථි)…ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…පඤ්ච. 

ෙම්මපච්චක ො 

104. නීව ණසම්පයුත්කතො කචව කනො ච නීව කණො ධම්කමො 
නීව ණසම්පයුත්තස්සකචවකනොචනීව ණස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – නීව ණසම්පයුත්තා කචව කනො ච නීව ණා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං)
නීව ණසම්පයුත්තා කචව කනො ච නීව ණා කචතනා සම්පයුත්තොනං 
නීව ණානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං)



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

320 

පටුන 

නීව ණසම්පයුත්තා කචව කනො ච නීව ණා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංනීව ණානඤ්චෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආො පච්ච ාදි 

105. නීව ණසම්පයුත්කතො කචව කනො ච නීව කණො ධම්කමො
නීව ණසම්පයුත්තස්සකචවකනොචනීව ණස්ස ධම්මස්සආො පච්චකයන
පච්චකයො…තීණි…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි… ඣානපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… තීණි…
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… නව… අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…
නව… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… නව… වි තපච්චකයන පච්චකයො…

නව…අවි තපච්චකයනපච්චකයො … නව. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

106. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා 

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

107. නීව කණො කචව නීව ණසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො නීව ණස්ස
කචව නීව ණසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(එවංනවපි
තීසුපකදසුපරිවත්කතතබ්බා). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

108. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව…කප.…කනොඅවි කතනව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

109. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක තීණි, නඋපනිස්සකයතීණි…කප.…නමග්ක තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 
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4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

110. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව
(අනුක ොමමාතිො)…කප.…අවි කතනව. 

නීව ණනීව ණසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

49. නීව ණවිප්පයුත්තනීව ණි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

111. නීව ණවිප්පයුත්තං නීව ණියං ධම්මං පටිච්ච
නීව ණවිප්පයුත්කතො නීව ණිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
නීව ණවිප්පයුත්තං නීව ණියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සංඛිත්තං). 

(යථාචූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙංඑවංොතබ්බංනින්නානාෙ ණං.) 

නීව ණවිප්පයුත්තනීව ණියදුෙංනිට්ඨිතං. 

නීව ණක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

9. ප ාමාසක ොච්ඡෙං 

50. ප ාමාසදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. ප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා–ප ාමාසංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං. (1) 

2. කනොප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කනොප ාමාසං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තාමොභූතා).(1) 
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කනොප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–කනොප ාමාකසඛන්කධපටිච්චප ාමාකසො.(2) 

කනොප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොප ාමාසං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා ප ාමාකසො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 

3. ප ාමාසඤ්ච කනොප ාමාසඤ්චධම්මංපටිච්චකනොප ාමාකසොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොප ාමාසං එෙං ඛන්ධඤ්ච ප ාමාසඤ්ච
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.…ප ාමාකසචමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

4. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ පඤ්ච (සබ්බත්ථ පඤ්ච), විපාකෙ
එෙං…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

5. කනොප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොප ාමාසං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා)
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

6. ප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා– ප ාමාසංපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනොප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා–කනොප ාමාකසඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 
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ප ාමාසඤ්ච කනොප ාමාසඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොප ාමාකසො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – ප ාමාසඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

7. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආොක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

8. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච…කප.…

නවිපාකෙ පඤ්ච…කප.… නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

9. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක එෙං(සබ්බත්ථඑෙං), 
අවි කතඑෙං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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10. ප ාමාසං ධම්මං පච්චයා කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–ප ාමාසංපච්චයා සම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං.(1) 

කනොප ාමාසං ධම්මං පච්චයා කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – කනොප ාමාසං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො මොභූතා), වත්ථුං පච්චයා

කනොප ාමාසාඛන්ධා.(1) 

කනොප ාමාසං ධම්මං පච්චයා ප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා –කනොප ාමාකසඛන්කධපච්චයාප ාමාකසො, වත්ථුංපච්චයා 

ප ාමාකසො.(2) 

කනොප ාමාසං ධම්මං පච්චයා ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොප ාමාසං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා ප ාමාකසො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.… වත්ථුං පච්චයා ප ාමාකසො, මොභූකත පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, වත්ථුං පච්චයා ප ාමාකසො ච සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධා.(3) 

11. ප ාමාසඤ්ච කනොප ාමාසඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොප ාමාකසො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොප ාමාසං එෙං ඛන්ධඤ්ච
ප ාමාසඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව 
ඛන්කධ ච…කප.… ප ාමාසඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, ප ාමාසඤ්චමොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං

රූපං, ප ාමාසඤ්චවත්ථුඤ්ච පච්චයාකනොප ාමාසාඛන්ධා(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

12. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච (සබ්බත්ථ

පඤ්ච), විපාකෙඑෙං…කප.…අවි කත පඤ්ච. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 
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13. කනොප ාමාසං ධම්මං පච්චයා කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොප ාමාසං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං

පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, 

වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො කනොප ාමාසා ඛන්ධා; විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො(සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

14. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක එෙං, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත
තීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

15. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච (එවං
සබ්බත්ථොතබ්බං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

16. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

ප ාමාසං ධම්මං සංසට්කඨො කනොප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා–ප ාමාසංසංසට්ඨාසම්පයුත්තොඛන්ධා(එවංපඤ්චපඤ්ො

ොතබ්බා අරූකපකයව, සංසට්ඨවාක ොපිසම්පයුත්තවාක ොපිඑවංොතබ්බා). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 
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කෙතුපච්චක ො 

17. කනොප ාමාකසො ධම්කමොකනොප ාමාසස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයන 
පච්චකයො – කනොප ාමාසා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො– කනොප ාමාසාකෙතූප ාමාසස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කනොප ාමාසා කෙතූ සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං ප ාමාසස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

18. ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – ප ාමාසං ආ බ්භ ප ාමාකසො උප්පජ්ජති. (මූ ං ොතබ්බං)
ප ාමාසං ආ බ්භ කනොප ාමාසා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං)

ප ාමාසංආ බ්භප ාමාකසොචසම්පයුත්තොචඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(3) 

19. කනොප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… 

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ  ාක ො…කප.… විචිකිච්ඡා…උද්ධච්චං… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

පුබ්කබ සුචිණ්ණානි …කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.… අරියා

මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානංපච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, 

ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියා කනොප ාමාකස
පහීකනකික කස…කප.…වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.…පුබ්කබ…කප.…
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොප ාමාකස ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… 

විපස්සති, අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භ ාක ො…කප.…විචිකිච්ඡා…

උද්ධච්චං… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, 
දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන

කනොප ාමාසචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කනොප ාමාසා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 
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කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… තං

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ දිට්ඨි උප්පජ්ජති, පුබ්කබ…කප.…
ඣානා…කප.…චක්ඛං…කප.…වත්ථුංකනොප ාමාකස ඛන්කධඅස්සාකදති

අභිනන්දති, තංආ බ්භදිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං…කප.…තංඅස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භප ාමාකසො

චසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති, පුබ්කබ…කප.…ඣානා …කප.…

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොප ාමාකස ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භප ාමාකසොචසම්පයුත්තොචඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(3) 

20. ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ප ාමාසඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ
ආ බ්භප ාමාකසොඋප්පජ්ජති…තීණි. 

අධිපතිපච්චක ො 

21. ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො – ප ාමාසං  රං ෙත්වා ප ාමාකසො උප්පජ්ජති… තීණි
(ආ ම්මණාධිපතිකයවොතබ්බා). 

22. කනොප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…

තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා

 ාක ො උප්පජ්ජති, පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… අරියා මග් ා
වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා…කප.… ඵ ං  රං ෙත්වා…කප.…

නිබ්බානං  රං ෙත්වා…කප.… නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, 

මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

කනොප ාමාකසඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රං ෙත්වා

 ාක ො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – කනොප ාමාසාධිපති සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.…
ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොප ාමාකස ඛන්කධ  රං

ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනොප ාමාසාධිපති ප ාමාසස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… 

පුබ්කබ…කප.… ඣානා …කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොප ාමාකස 

ඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වාප ාමාකසොච

සම්පයුත්තො චඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කනොප ාමාසාධිපති 
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං ප ාමාසස්සචචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – ප ාමාසඤ්චසම්පයුත්තකෙ
චඛන්කධ රංෙත්වාප ාමාකසො…තීණි. 

අනන්ත පච්චක ො 

23. ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො ප ාමාකසො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස ප ාමාසස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං) පුරිකමොපුරිකමොප ාමාකසො
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොප ාමාසානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො; ප ාමාකසො වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං) පුරිකමො පුරිකමො ප ාමාකසො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස ප ාමාසස්ස

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

24. කනොප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොප ාමාසා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොප ාමාසානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො…කප.… අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා කනොප ාමාසා ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස

පච්ඡිමස්ස ප ාමාසස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා

ප ාමාසස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා
කනොප ාමාසා ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස ප ාමාසස්ස ච

සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා 
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ප ාමාසස්ස ච සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

25. ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො ප ාමාකසො ච
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස ප ාමාසස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං) පුරිකමොපුරිකමො ප ාමාකසො
ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොප ාමාසානං

ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ප ාමාකසො ච සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධාවුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං)පුරිකමො
පුරිකමො ප ාමාකසො ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස
ප ාමාසස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

26. ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස සමනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො…නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පඤ්ච. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

27. ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ප ාමාකසො ප ාමාසස්ස
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

28. කනොප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති… මානං
ජප්කපති…සී ං…කප.…පඤ්ඤං… ා ං…කදොසං… කමොෙං…මානං…
පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං
කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති… පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං

භින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං, සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, 

 ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස…කප.… මග් ස්ස, 

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දිට්ඨිං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 
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පටුන 

 ණ්ොති, සී ං…කප.… පඤ්ඤං,  ා ං…කප.… පත්ථනං, ොයිෙං

සුඛං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දිට්ඨිං  ණ්ොති; සද්ධා…කප.… 

කසනාසනංප ාමාසස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධංඋපනිස්සායදිට්ඨිං ණ්ොති, සී ං…කප.…කසනාසනංඋපනිස්සාය

දිට්ඨිං  ණ්ොති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං ප ාමාසස්ස

සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

29. ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – තීණි උපනිස්සයා ප ාමාකසො ච
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා ප ාමාසස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

පුක ජාතපච්චක ො 

30. කනොප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො…කප.… 

විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන

චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථු කනොප ාමාසානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.…වත්ථුංඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භදිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුප ාමාසස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං
ආ බ්භප ාමාකසො චසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං 
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– වත්ථුප ාමාසස්සචසම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

31. ප ාමාකසො ධම්කමොකනොප ාමාසස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො… තීණි (පච්ඡාජාතා ොතබ්බා)… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

ෙම්මපච්චක ො 

32. කනොප ාමාකසො ධම්කමොකනොප ාමාසස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොප ාමාසා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
කනොප ාමාසා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) කනොප ාමාසා කචතනා
ප ාමාසස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) කනොප ාමාසා 
කචතනා ප ාමාසස්ස ච සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්ච ාදි 

33. කනොප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… එෙං…ආො පච්චකයන පච්චකයො… තීණි, 
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

ප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස මග් පච්චකයන
පච්චකයො– ප ාමාසානිමග් ඞ් ානි…කප.…(එවංපඤ්චපඤ්ොොතබ්බා)
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…පඤ්ච. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

34. ප ාමාකසො ධම්කමොකනොප ාමාසස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(1) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 
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කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු ප ාමාසස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු ප ාමාසස්ස ච

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

35. ප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාකතො – ප ාමාකසො
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාකතො – ප ාමාකසොපුක ජාතස්සඉමස්ස

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

36. කනොප ාමාකසො ධම්කමොකනොප ාමාසස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).

(1) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – කනොප ාමාසා ඛන්ධා

ප ාමාසස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුං

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ දිට්ඨි උප්පජ්ජති, වත්ථු ප ාමාසස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
කනොප ාමාකසො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං ප ාමාසස්ස ච
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…. 

පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ

ප ාමාකසො ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති, වත්ථු ප ාමාසස්ස ච

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

37. ප ාමාකසො චකනොප ාමාකසො ච ධම්මා කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනොප ාමාකසො එකෙො ඛන්කධො ච ප ාමාකසො ච
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තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධා ච…කප.…ප ාමාකසොචසම්පයුත්තොච

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ප ාමාකසො

ච මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
ප ාමාකසො ච වත්ථු ච කනොප ාමාසානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො. පච්ඡාජාකතො – ප ාමාකසො ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා 

පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාකතො – 
ප ාමාකසො ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස

ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාකතො – ප ාමාකසො ච
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

38. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා නව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ආකසවකන

නව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ එෙං, ආොක  තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකන

තීණි, මග්ක  පඤ්ච, සම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා

පඤ්ච, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතපඤ්ච. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

39. ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

40. කනොප ාමාකසො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
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උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො … ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනොප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස ච කනොප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

41. ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාකසො ච කනොප ාමාකසො ච ධම්මා කනොප ාමාසස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො … සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ප ාමාකසොචකනොප ාමාකසොචධම්මාප ාමාසස්සචකනොප ාමාසස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

42. නකෙතුයානව, නආ ම්මකණනව (සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

43. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනිස්සකය

තීණි…කප.… නමග්ක  තීණි, නසම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

44. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොමමාතිො 

) …කප.…අවි කත පඤ්ච. 

ප ාමාසදුෙංනිට්ඨිතං. 
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51. ප ාමට්ඨදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

45. ප ාමට්ඨං ධම්මං පටිච්ච ප ාමට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – ප ාමට්ඨං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅජ්ඣත්තිොමොභූතා). 

ප ාමට්ඨං ධම්මං පටිච්ච…කප.… (ප ාමට්ඨදුෙං යථා චූළන්ත දුකෙ 
ක ොකියදුෙංඑවංොතබ්බංනින්නානාෙ ණං). 

ප ාමට්ඨදුෙංනිට්ඨිතං. 

52. ප ාමාසසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

46. ප ාමාසසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –ප ාමාසසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ප ාමාසසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

ප ාමාසසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසසම්පයුත්කතො ච 
ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – 
ප ාමාසසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 
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47. ප ාමාසවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ප ාමාසවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්චතකයො

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං …කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 

එෙං මොභූතං…කප.….(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්තඤ්ච ප ාමාසවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
ප ාමාසසම්පයුත්කතඛන්කධච මොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං

(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

48. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

ද්කව, සමනන්තක ද්කව, සෙජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම

පඤ්ච, විපාකෙඑෙං, ආොක පඤ්ච…කප.…මග්ක පඤ්ච, සම්පයුත්කත

ද්කව, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, නත්ථියා ද්කව, වි කත ද්කව, 
අවි කතපඤ්ච. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

49. ප ාමාසවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං ප ාමාසවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං

පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං …කප.… ද්කව 
ඛන්කධ…කප.…අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා)
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 
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50. ප ාමාසසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – ප ාමාසසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං(සංඛිත්තං).(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – ප ාමාසවිප්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්තඤ්ච ප ාමාසවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –
ප ාමාසසම්පයුත්කත ඛන්කධචමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං

(සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

51. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආොක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

52. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච (එවං
 කණතබ්බං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

53. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං(සංඛිත්තං), අවි කතඑෙං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

338 

පටුන 

54. ප ාමාසසම්පයුත්තං ධම්මංපච්චයා ප ාමාසසම්පයුත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චවා සදිකසො). 

ප ාමාසවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–ප ාමාසවිප්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො මොභූතා) වත්ථුං පච්චයා

ප ාමාසවිප්පයුත්තාඛන්ධා.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාප ාමාසසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

ප ාමාසවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ප ාමාසසම්පයුත්කතො ච 
ප ාමාසවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා– වත්ථුංපච්චයා

ප ාමාසසම්පයුත්තොඛන්ධා, මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(3) 

55. ප ාමාසසම්පයුත්තඤ්ච ප ාමාසවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
ප ාමාසසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්තඤ්ච ප ාමාසවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
ප ාමාසසම්පයුත්කතඛන්කධච මොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.

(2) 

ප ාමාසසම්පයුත්තඤ්ච ප ාමාසවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
ප ාමාසසම්පයුත්කතො ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කෙතුපච්චයා – ප ාමාසසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…ප ාමාසසම්පයුත්කතඛන්කධ

චමොභූකතචපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං(සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

56. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා නව, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, 

නිස්සකය නව, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආකසවකන

චත්තාරි, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං, ආොක  නව…කප.…අවි කතනව. 
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අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

57. ප ාමාසවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං ප ාමාසවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා)
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා අකෙතුෙප ාමාසවිප්පයුත්තා ඛන්ධා; 
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

58. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

59. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව (එවං
 කණතබ්බං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

60. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 
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61. ප ාමාසසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො ප ාමාසසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

සුද්ධං 

62. කෙතුයා ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), විපාකෙ එෙං…කප.… අවි කත

ද්කව.නකෙතුයාඑෙං, නඅධිපතියාද්කව, නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකත

ද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙද්කව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවා ාපිොතබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

63. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – ප ාමාසසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං) ප ාමාසසම්පයුත්තා
කෙතූ චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං 
ොතබ්බං) ප ාමාසසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – ප ාමාසවිප්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

64. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –  ා ං අස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භ

ප ාමාසසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති; ප ාමාසසම්පයුත්කත ඛන්කධ

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භ ප ාමාසසම්පයුත්කතො ාක ොඋප්පජ්ජති.

(1) 
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ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා ප ාමාසසම්පයුත්කත පහීකන

කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති, 

ප ාමාසසම්පයුත්කත ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ප ාමාසවිප්පයුත්කතො  ාක ො…කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

කචකතොපරියඤාකණන ප ාමාසසම්පයුත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 

ප ාමාසසම්පයුත්තා ඛන්ධා කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

65. ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං
ආ බ්භ ප ාමාසවිප්පයුත්කතො  ාක ො…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… 

උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.…

ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, 

ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.… නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, 

මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියා
ප ාමාසවිප්පයුත්කත පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත
කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං 

ප ාමාසවිප්පයුත්කත ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ප ාමාසවිප්පයුත්කතො  ාක ො…කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන

චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.

කචකතොපරියඤාකණන ප ාමාසවිප්පයුත්තචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.…
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…ප ාමාසවිප්පයුත්තාඛන්ධාඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.…චක්ඛං…කප.…
වත්ථුං ප ාමාසවිප්පයුත්කත ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති. තං ආ බ්භ

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ාක ොඋප්පජ්ජති.(2) 
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අධිපතිපච්චක ො 

66. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ා ං  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං 

ෙත්වා ප ාමාසසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති, ප ාමාසසම්පයුත්කත

ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා

ප ාමාසසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
ප ාමාසසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – ප ාමාසසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති 

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා ප ාමාසවිප්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – ප ාමාසසම්පයුත්තාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ච 
ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – ප ාමාසසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

67. ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති, පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.…
අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා…කප.… ඵ ං…කප.… 

නිබ්බානං…කප.…නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ප ාමාසවිප්පයුත්කත

ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
ප ාමාසවිප්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… 
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා අස්සාකදති
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අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා ප ාමාසසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති, 
පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

ප ාමාසවිප්පයුත්කතඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රං 

ෙත්වාප ාමාසසම්පයුත්කතො ාක ොඋප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත -සමනන්ත පච්ච ා 

68. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ප ාමාසසම්පයුත්තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ප ාමාසසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ප ාමාසසම්පයුත්තා ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

69. ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ප ාමාසවිප්පයුත්තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ප ාමාසවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං…කප.… ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ආවජ්ජනා ප ාමාසසම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

සෙජාතපච්ච ාදි 

70. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… පඤ්ච… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො…ද්කව…නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

71. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
ප ාමාසසම්පයුත්කතො ාක ො…කමොකෙො…පත්ථනාප ාමාසසම්පයුත්තස්ස 

 ා ස්ස…කමොෙස්ස…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
ප ාමාසසම්පයුත්තං  ා ං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාකදති, මානං ජප්කපති; ප ාමාසසම්පයුත්තං කමොෙං… පත්ථනං 

උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, 

පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; ප ාමාසසම්පයුත්කතො  ාක ො…

කමොකෙො… පත්ථනා සද්ධාය …කප.… පඤ්ඤාය,  ා ස්ස… කදොසස්ස…
කමොෙස්ස… මානස්ස… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස…කප.…

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

72. ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති …කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං

ජප්කපති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං,  ා ං…කප.… මානං…කප.… පත්ථනං 

උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, පාණං

ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං

උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා, 
 ාක ො…කප.… මාකනො… පත්ථනා… ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය,  ා ස්ස…කප.… මානස්ස… පත්ථනාය…
ොයිෙස්ස සුඛස්ස…කප.… ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධංඋපනිස්සායප ාමාසසම්පයුත්කතො ාක ො උප්පජ්ජති; සී ං…කප.…

කසනාසනං උපනිස්සාය ප ාමාසසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස  ා ස්ස…කප.…

පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චක ො 

73. ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… 

විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ප ාමාසවිප්පයුත්කතො
 ාක ො…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං
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උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං
සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 

චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස …කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු ප ාමාසවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ ප ාමාසසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු

ප ාමාසසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

74. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

ෙම්මපච්ච ාදි 

75. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො – ප ාමාසසම්පයුත්තාකචතනාසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
ප ාමාසසම්පයුත්තා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – ප ාමාසසම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං
ඛන්ධානං ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං)
ප ාමාසසම්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
ප ාමාසවිප්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
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චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….නානාක්ඛණිො–ප ාමාසවිප්පයුත්තාකචතනා

විපාොනංඛන්ධානං ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… එෙං, ආො පච්චකයන පච්චකයො…

චත්තාරි, ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි, ඣානපච්චකයන

පච්චකයො… චත්තාරි, මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි, 
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

76. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු ප ාමාසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

77. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – ප ාමාසසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධා…කප.….(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–ප ාමාසසම්පයුත්තාඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං.)(2) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ච
ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –
ප ාමාසසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධා…කප.…. (3) 
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78. ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…වත්ථුං අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ ප ාමාසසම්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති, වත්ථු 

ප ාමාසසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

79. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – ප ාමාසසම්පයුත්කතො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.….(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – ප ාමාසසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච 
මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – ප ාමාසසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච 

ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
ප ාමාසසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

80. කෙතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච, 

අනන්තක  චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සෙජාකත පඤ්ච, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නිස්සකය සත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත

ද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, ආකසවකනද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙඑෙං, 

ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, 

සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, 

වි කතචත්තාරි, අවි කතසත්ත. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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81. ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ච

ප ාමාසවිප්පයුත්තස්සචධම්මස්සසෙජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

82. ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

ප ාමාසසම්පයුත්තස්සධම්මස්සසෙජාතං, පුක ජාතං.(1) 

ප ාමාසසම්පයුත්කතො ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.

(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

83. නකෙතුයා සත්ත, නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසෙජාකත පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනිස්සකය පඤ්ච, නඋපනිස්සකය සත්ත, 

නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත සත්ත (සබ්බත්ථ සත්ත), නමග්ක  සත්ත, 

නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, 

කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කතචත්තාරි. 
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3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

කෙතුදුෙං 

84. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  චත්තාරි, නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකය චත්තාරි (සබ්බත්ථ චත්තාරි), නමග්ක  චත්තාරි, 

නසම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා චත්තාරි, 
කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

85. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච
(අනුක ොමමාතිොොතබ්බා)…කප.…අවි කතසත්ත. 

ප ාමාසසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

53. ප ාමාසප ාමට්ඨදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

86. ප ාමාසඤ්කචව ප ාමට්ඨඤ්චධම්මංපටිච්චප ාමට්කඨොකචවකනො
ච ප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ප ාමාසං පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(1) 

ප ාමට්ඨඤ්කචවකනොචප ාමාසංධම්මංපටිච්චප ාමට්කඨොකචවකනො
ච ප ාමාකසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – ප ාමට්ඨඤ්කචවකනොච
ප ාමාසං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව

අජ්ඣත්තිොමොභූතා).(1) 

ප ාමට්ඨඤ්කචව කනො ච ප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාකසො කචව 
ප ාමට්කඨොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–ප ාමට්කඨකචවකනොච

ප ාමාකසඛන්කධ පටිච්චප ාමාකසො.(2) 

ප ාමට්ඨඤ්කචව කනො ච ප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාකසො කචව 
ප ාමට්කඨොචප ාමට්කඨොකචවකනොචප ාමාකසොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – ප ාමට්ඨඤ්කචව කනො ච ප ාමාසං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
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තකයො ඛන්ධා ප ාමාකසො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(3) 

ප ාමාසඤ්කචව ප ාමට්ඨඤ්ච ප ාමට්ඨඤ්කචව කනො ච ප ාමාසඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – ප ාමට්ඨඤ්කචව කනො ච ප ාමාසං එෙං ඛන්ධඤ්ච 
ප ාමාසඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව

ඛන්කධච…කප.… (සංඛිත්තං). 

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

(සබ්කබවා ායථාප ාමාසදුෙංඑවංොතබ්බංනින්නානාෙ ණං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

87. ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමට්ඨස්ස කචව
කනොචප ාමාසස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයන පච්චකයො–ප ාමට්ඨාකචව
කනොචප ාමාසාකෙතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස කචව
ප ාමට්ඨස්ස චධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො–ප ාමට්ඨාකචවකනො

චප ාමාසාකෙතූප ාමාසස්ස කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස කචව
ප ාමට්ඨස්ස ච ප ාමට්ඨස්ස කචව කනො ච ප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – ප ාමට්ඨා කචව කනො ච ප ාමාසා කෙතූ
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංප ාමාසස්සච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

88. ප ාමාකසො කචව ප ාමට්කඨො ච ධම්කමො ප ාමාසස්ස කචව
ප ාමට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… තීණි (ආ බ්භ
ොතබ්බානිප ාමාසදුෙසදිසං). 

89. ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමට්ඨස්ස කචව
කනො ච ප ාමාසස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
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දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො…කප.… විචිකිච්ඡා, උද්ධච්චං, 

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.… අරියා ක ොත්රභුසං 

පච්චකවක්ඛන්ති, කවොදානං පච්චකවක්ඛන්ති, පහීකන කික කස…කප.…
වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං
ප ාමට්කඨ කචව කනො ච ප ාමාකස ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.…
කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති (යාව ආවජ්ජනා

සබ්බංොතබ්බං).(1) 

ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස කචව
ප ාමට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.…
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.…
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං ප ාමට්කඨ කචව කනො ච ප ාමාකස ඛන්කධ 

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භදිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො ධම්කමො ප ාමාසස්ස කචව
ප ාමට්ඨස්ස ච ප ාමට්ඨස්ස කචව කනො ච ප ාමාසස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.…චක්ඛං…කප.…

වත්ථුං ප ාමට්කඨකචවකනොචප ාමාකසඛන්කධඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, 

තංආ බ්භප ාමාකසොච සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

(එවං ඉතක පි තීණිආ බ්භොතබ්බානි. ඉමං දුෙං ප ාමාසදුෙසදිසං. 
ක ොකුත්ත ංයහිංන බ්භතිතහිංනොතබ්බං.) 

ප ාමාසප ාමට්ඨදුෙංනිට්ඨිතං. 

54. ප ාමාසවිප්පයුත්තප ාමට්ඨදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

90. ප ාමාසවිප්පයුත්තං ප ාමට්ඨංධම්මංපටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො
ප ාමට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – ප ාමාසවිප්පයුත්තං
ප ාමට්ඨං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච 
රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…. 
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ප ාමාසවිප්පයුත්තං අප ාමට්ඨං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො
අප ාමට්කඨොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

(යථාචූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙංඑවංොතබ්බංනින්නානාෙ ණං.) 

ප ාමාසවිප්පයුත්තප ාමට්ඨදුෙංනිට්ඨිතං. 

ප ාමාසක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

10. මෙන්ත දුෙං 

55. සා ම්මණදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. සා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–සා ම්මණංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – සා ම්මකණ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–සා ම්මණංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

2. අනා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා –එෙං මොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (1) 

අනා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං පටිච්චසා ම්මණා ඛන්ධා.(2) 

අනා ම්මණංධම්මං පටිච්චසා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො චධම්කමො 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච සා ම්මණා

ඛන්ධා, මොභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 
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3. සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්චධම්මංපටිච්චසා ම්මකණොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ සා ම්මණං එෙං ඛන්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධච…කප.….(1) 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සා ම්මකණ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ච 
අනා ම්මකණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ
සා ම්මණංඑෙං ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව
ඛන්කධ ච…කප.… සා ම්මකණ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

4. සා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–සා ම්මණංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…
ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

අනා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චසා ම්මණාඛන්ධා. 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ සා ම්මණං එෙං 
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.… (සංඛිත්තං). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

5. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම නව, 

විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, වි කත

තීණි, අවි කතනව. 
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2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

6. සා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං සා ම්මණං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

සා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුකෙසා ම්මකණඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං සා ම්මණං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

7. අනා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – එෙං මොභූතං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මොභූතං…කප.….(1) 

අනා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච සා ම්මණා

ඛන්ධා.(2) 

අනා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච

සා ම්මණා ඛන්ධා, මොභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

8. සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්චධම්මංපටිච්චසා ම්මකණොධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ සා ම්මණං එෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.….(1) 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–අකෙතුකෙසා ම්මකණඛන්කධචමොභූකතච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 
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සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකණො ච 
අනා ම්මකණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා –
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ සා ම්මණං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… සා ම්මකණ ඛන්කධ ච

මොභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

9. සා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – සා ම්මකණ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අනා ම්මණං ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකණො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා–සා ම්මකණඛන්කධචමොභූකතචපටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

10. නකෙතුයානව, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක  

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන නව, නෙම්කමද්කව, 

නවිපාකෙ පඤ්ච, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන ද්කව, 

නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කත තීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

11. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නෙම්කමඑෙං…කප.…නවිප්පයුත්කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

12. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි…කප.…සෙජාකතනව…කප.…
මග්ක එෙං…කප.…අවි කතනව. 
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2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

13. සා ම්මණං ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

14. අනා ම්මණං ධම්මං පච්චයා අනා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–එෙංමොභූතං…කප.… මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං

රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

අනා ම්මණං ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාසා ම්මණාඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං

පච්චයා සා ම්මණාඛන්ධා.(2) 

අනා ම්මණං ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා –වත්ථුංපච්චයාසා ම්මණාඛන්ධා, මොභූකත

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ …කප.….(3) 

15. සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සා ම්මණං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්චධම්මංපච්චයා අනා ම්මකණොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – සා ම්මකණ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ච 
අනා ම්මකණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – සා ම්මණං එෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… සා ම්මකණ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 
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16. සා ම්මණං ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–සා ම්මණංඑෙං ඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අනා ම්මණං ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා සා ම්මණා ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච
චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ ච…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.… සා ම්මණං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

17. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියානව, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

නව, ආොක නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකන නව, මග්ක නව, සම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, වි කතතීණි, අවි කත
නව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

18. සා ම්මණං ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා…තීණි (පටිච්චවා සදිසං). 

අනා ම්මණං ධම්මං පච්චයා අනා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – එෙං මොභූතං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මොභූතං…කප.….(1) 
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අනා ම්මණං ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනංපච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුංපච්චයාඅකෙතුොසා ම්මණා

ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

අනා ම්මණං ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅකෙතුො සා ම්මණාඛන්ධා, 

මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

19. සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං
ඛන්ධඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.… අකෙතුෙං සා ම්මණං එෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

සා ම්මණඤ්චඅනා ම්මණඤ්චධම්මංපච්චයාඅනා ම්මකණොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–අකෙතුකෙසා ම්මකණඛන්කධචමොභූකතච

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සා ම්මණඤ්ච අනා ම්මණඤ්ච ධම්මං පච්චයා සා ම්මකණො ච 
අනා ම්මකණො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං
සා ම්මණංඑෙං ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව
ඛන්කධච…කප.…අකෙතුකෙ සා ම්මකණඛන්කධචමොභූකතචපච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ අකෙතුෙං සා ම්මණං
එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… අකෙතුකෙ සා ම්මකණ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා 

ෙටත්තාරූපං…කප.…(සංඛිත්තං).(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

20. නකෙතුයානව, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම 
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චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන

චත්තාරි, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

21. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.… 
නෙම්කමඑෙං…කප.…නවිප්පයුත්කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

22. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක  තීණි, සමනන්තක 

තීණි, සෙජාකතනව…කප.…මග්ක තීණි…කප.… අවි කතනව. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

23. සා ම්මණං ධම්මං සංසට්කඨො සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – සා ම්මණං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධසංසට්ඨාද්කව ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

24. කෙතුයාඑෙං, ආ ම්මකණඑෙං, අධිපතියාඑෙං(සබ්බත්ථඑෙං), 
අවි කතඑෙං. 

අනුක ොමං. 

25. සා ම්මණං ධම්මං සංසට්කඨො සා ම්මකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං සා ම්මණං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත
ඛන්කධ සංසට්කඨො විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො 

(සංඛිත්තං). 

26. නකෙතුයා එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආකසවකන එෙං, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං. 

පච්චනීයං. 
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6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවා ාපිොතබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

27. සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – සා ම්මණා කෙතූසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

සා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො – සා ම්මණාකෙතූචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ච අනා ම්මණස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො – සා ම්මණා කෙතූ සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

28. සා ම්මකණො ධම්කමොසා ම්මණස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… 

ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං 

පච්චකවක්ඛන්ති, පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත

කික කස…කප.… පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණකික කස ජානන්ති, සා ම්මකණ

ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

කචකතොපරියඤාකණන සා ම්මණචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.…

සා ම්මණා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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29. අනා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… අනා ම්මණා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

30. සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා
ඣානං…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං…කප.… ඵ ං 

 රං…කප.…සා ම්මකණඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං

 රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
සා ම්මණාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

සා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සා ම්මණාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ච අනා ම්මණස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සා ම්මණාධිපති 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

31. අනා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා නිබ්බානං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො; චක්ඛං…කප.…වත්ථුං රංෙත්වාඅස්සාකදති

අභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(1) 
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අනන්ත පච්ච ාදි 

32. සා ම්මකණො ධම්කමොසා ම්මණස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සා ම්මණා…කප.… ඵ සමාපත්තියා
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…එෙං…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… සත්ත (පටිච්චවාක  සෙජාතසදිසා)… 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ඡ (පටිච්චවාක 
අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසං)…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…සත්ත (පච්චයවාක 
නිස්සයසදිකසො). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

33. සා ම්මකණො ධම්කමොසා ම්මණස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.… මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති. සී ං…කප.… පඤ්ඤං, 

 ා ං…කප.…පත්ථනං, ොයිෙංසුඛං…ොයිෙංදුක්ඛං උපනිස්සායදානං

කදති…කප.…සමාපත්තිං උප්පාකදති, පාණං ෙනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති.

සද්ධා…කප.…පඤ්ඤා,  ාක ො…කප.…පත්ථනා, ොයිෙංසුඛං… ොයිෙං

දුක්ඛංසද්ධාය…කප.…පඤ්ඤාය,  ා ස්ස…කප.…පත්ථනාය, ොයිෙස්ස

සුඛස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස, මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – උතුං, කභොජනං, කසනාසනං උපනිස්සාය දානං 

කදති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාකදති, පාණංෙනති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති.

උතු… කභොජනං… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය, ොයිෙස්ස

සුඛස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස, මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පුක ජාතපච්චක ො 

34. අනා ම්මකණො ධම්කමොසා ම්මණස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
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චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථුසා ම්මණානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

35. සා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො… එෙං. 

ෙම්මපච්චක ො 

36. සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – සා ම්මණා කචතනා 

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – සා ම්මණා කචතනා

විපාොනංඛන්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – සා ම්මණා කචතනා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – සා ම්මණා කචතනා 

ෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ච අනා ම්මණස්ස ච ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
සා ම්මණා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

නානාක්ඛ්ණිො – සා ම්මණා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

විපාෙ-ආො පච්ච ා 

37. සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 
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අනා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන

පච්චකයො – ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස ආො පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ඉන්ද්රි පච්චක ො 

38. සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අනා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන 
පච්චකයො – රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

අනා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො – චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයින්ද්රියං

ොයවිඤ්ඤාණස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛන්ද්රියඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
ොයින්ද්රියඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඣානපච්ච ාදි 

39. සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන

පච්චකයො…තීණි, මග් පච්චකයනපච්චකයො… තීණි, සම්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…එෙං. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

40. සා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(1) 

අනා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු
සා ම්මණානං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං
චක්ඛායතනංචක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…ොයායතනංොයවිඤ්ඤාණස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථු සා ම්මණානං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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අත්ථිපච්චක ො 

41. සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො – සා ම්මකණො එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ච අනා ම්මණස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිච්චසදිසං).(3) 

42. අනා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතං – එෙංමොභූතං…කප.…

(යාව අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

අනා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු

සා ම්මණානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු සා ම්මණානං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

43. සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතොඑකෙොඛන්කධොච චක්ඛායතනඤ්චතිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච ොයායතනඤ්ච තිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…
සා ම්මකණො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. 

සෙජාතා – සා ම්මණාඛන්ධා චමොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං
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අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – 
සා ම්මණා ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සා ම්මණා ඛන්ධා ච

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

44. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 

එෙං, සමනන්තක  එෙං, සෙජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය

සත්ත, උපනිස්සකයද්කව, පුක ජාකතඑෙං, පච්ඡාජාකතඑෙං, ආකසවකන

එෙං, ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආොක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයඡ, ඣාකන

තීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතඑෙං, විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාසත්ත, 

නත්ථියා එෙං, වි කතඑෙං, අවි කතසත්ත. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

45. සා ම්මකණො ධම්කමොසා ම්මණස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන 
පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

සා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ච අනා ම්මණස්ස ච ධම්මස්ස 

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

46. අනා ම්මකණො ධම්කමො අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො… 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනා ම්මකණො ධම්කමො සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා සා ම්මණස්ස ධම්මස්ස

සෙජාතං, පුක ජාතං.(1) 
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සා ම්මකණො ච අනා ම්මකණො ච ධම්මා අනා ම්මණස්ස ධම්මස්ස 

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

47. නකෙතුයා සත්ත, නආ ම්මකණ සත්ත…කප.… නසමනන්තක 

සත්ත, නසෙජාකතඡ, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නනිස්සකයඡ, නඋපනිස්සකය

සත්ත, නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතසත්ත…කප.…නමග්ක  සත්ත, 

නසම්පයුත්කත ඡ, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, 

කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කතචත්තාරි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

48. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා…කප.…

නසමනන්තක තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නඋපනිස්සකය තීණි…කප.…

නමග්ක  තීණි, නසම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

49. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 
එෙං(අනුක ොමමාතිොොතබ්බා)…කප.… අවි කතසත්ත. 

සා ම්මණදුෙංනිට්ඨිතං. 

56. චිත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

50. චිත්තං ධම්මංපටිච්ච කනොචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා

– චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා ෙටත්තාචරූපං.(1) 

කනොචිත්තංධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා

– කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කවඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, 
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ද්කව ඛන්කධ පටිච්ච එකෙො ඛන්කධො චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 

එෙංමොභූතං පටිච්ච…කප.….(1) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

කනොචිත්කතඛන්කධපටිච්චචිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණකනොචිත්කතඛන්කධ 

පටිච්චචිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චචිත්තං.(2) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කවඛන්ධා

චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච

ෙටත්තාච රූපං, ද්කවඛන්කධපටිච්චඑකෙොඛන්කධොචිත්තඤ්චෙටත්තා

චරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුංපටිච්චචිත්තඤ්චසම්පයුත්තොචඛන්ධා.

(3) 

චිත්තඤ්චකනොචිත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – කනොචිත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්ච පටිච්චද්කවඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කවඛන්කධච…කප.…චිත්තඤ්ච මොභූකතච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්තං එෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චකනොචිත්තා

ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්චමොභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

51. චිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව 
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා.(1) 

කනොචිත්තංධම්මංපටිච්චචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා

– කනොචිත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්කත 

ඛන්කධපටිච්චචිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චචිත්තං.(2) 
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කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ පටිච්ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ

කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව
ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං පටිච්චචිත්තඤ්චසම්පයුත්තො

චඛන්ධා.(3) 

චිත්තඤ්ච කනොචිත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච 

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච කනොචිත්තා ඛන්ධා. (1) 

(සංඛිත්තං). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

52. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක  පඤ්ච, සෙජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නිස්සකයපඤ්ච, උපනිස්සකය පඤ්ච, පුක ජාකතපඤ්ච, ආකසවකනපඤ්ච, 

ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ පඤ්ච, ආොක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන

පඤ්ච, මග්ක  පඤ්ච, සම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා

පඤ්ච, නත්ථියාපඤ්ච, වි කතපඤ්ච, අවි කතපඤ්ච. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

53. චිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං චිත්තං පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො 

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ …කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා)
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විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

කනොචිත්තංධම්මංපටිච්චචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා–

අකෙතුකෙකනොචිත්කතඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ 

කනොචිත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං

පටිච්චචිත්තං. (2) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච 

ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං

පටිච්ච චිත්තඤ්චසම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

චිත්තඤ්චකනොචිත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙංකනොචිත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්ච 

ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච

ද්කව ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණචිත්තඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චකනොචිත්තා ඛන්ධා, 
විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ 

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

54. චිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා – කනොචිත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(2) 

චිත්තඤ්චකනොචිත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, චිත්තඤ්ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං, චිත්තඤ්චමොභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 
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55. චිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා … පඤ්ච… නඅනන්ත පච්චයා…කප.… 
නඋපනිස්සයපච්චයා…තීණි. 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

56. චිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, චිත්තං

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛන්ධාෙටත්තාචරූපං.(1) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා–අරූකපකනොචිත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා, 

ද්කව ඛන්කධ…කප.…කනොචිත්කතඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප කනොචිත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ… වත්ථුංපටිච්චචිත්තං.(2) 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිනපුක ජාතපච්චයා –අරූකපකනොචිත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්ච

ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං

පටිච්චචිත්තඤ්ච සම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

චිත්තඤ්චකනොචිත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා–අරූකපකනොචිත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්ච 

ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… කනොචිත්කත ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, චිත්තඤ්ච මොභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච

කනොචිත්තාඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධ

පටිච්චෙටත්තාරූපං, චිත්තඤ්ච මොභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(1) 

නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා…. 

නෙම්මපච්චක ො 

57. චිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා– චිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තොකචතනා.(1) 
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කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා – කනොචිත්කත ඛන්කධ පටිච්ච සම්පයුත්තො කචතනා; 

බාහි ං…ආො සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං…කප.….(1) 

චිත්තඤ්චකනොචිත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – කනොචිත්කත ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච සම්පයුත්තො 

කචතනා(සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

58. නකෙතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආොක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනපඤ්ච, නමග්ක පඤ්ච, නසම්පයුත්කතතීණි, 

නවිප්පයුත්කතපඤ්ච, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

59. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

60. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ පඤ්ච, අනන්තක  පඤ්ච (සබ්බත්ථ

පඤ්ච), මග්ක  තීණි…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

61. චිත්තං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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කනොචිත්තං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පච්චයා ද්කව ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව මොභූතා), වත්ථුං පච්චයා කනොචිත්තා

ඛන්ධා.(1) 

කනොචිත්තංධම්මංපච්චයාචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–

කනොචිත්කත ඛන්කධ පච්චයා චිත්තං, වත්ථුං පච්චයා චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්කත ඛන්කධ පච්චයා චිත්තං, පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථුං පච්චයාචිත්තං.(2) 

කනොචිත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–කනොචිත්තංඑෙංඛන්ධංපච්චයා ද්කවඛන්ධා

චිත්තඤ්චචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කවඛන්කධ…කප.…වත්ථුං පච්චයා

චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්තං එෙං

ඛන්ධං පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපච්චයාචිත්තඤ්චසම්පයුත්තො

චඛන්ධා.(3) 

චිත්තඤ්ච කනොචිත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා

ද්කව ඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කවඛන්කධච…කප.…චිත්තඤ්ච

මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, චිත්තඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

කනොචිත්තාඛන්ධා, පටිසන්ධික්ඛකණකනොචිත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්ච

පච්චයා ද්කව ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච මොභූකත ච පච්චයා ෙටත්තාරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා කනොචිත්තාඛන්ධා.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

62. චිත්තං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා…එෙං (පටිච්චවා සදිසං). 

කනොචිත්තං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං

පච්චයා ඛන්ධා, චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා

ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා, 

වත්ථුංපච්චයාකනොචිත්තාඛන්ධා.(1) 
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කනොචිත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා – කනොචිත්කත ඛන්කධ පච්චයා චිත්තං, වත්ථුං පච්චයා

චිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්කත ඛන්කධ පච්චයා චිත්තං, 

පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පච්චයා චිත්තං, චක්ඛායතනං පච්චයා

චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනංපච්චයාොයවිඤ්ඤාණං.(2) 

කනොචිත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධං පච්චයා ද්කව

ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ…කප.… වත්ථුං පච්චයා චිත්තඤ්ච 

සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථුං පච්චයා චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා, චක්ඛායතනං පච්චයා
චක්ඛවිඤ්ඤාණං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණංසම්පයුත්තොච ඛන්ධා.(3) 

චිත්තඤ්ච කනොචිත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච

පච්චයාද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.…චිත්තඤ්චවත්ථුඤ්ච පච්චයා

කනොචිත්තාඛන්ධා, පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තඤ්ච 

වත්ථුඤ්චපච්චයාකනොචිත්තාඛන්ධා, චක්ඛායතනඤ්චචක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච
පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං ච…කප.…

(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

63. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච (සබ්බත්ථ

පඤ්ච), අවි කතපඤ්ච. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

64. චිත්තං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං චිත්තං පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 
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65. කනොචිත්තං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා –අකෙතුෙංකනොචිත්තංඑෙං ඛන්ධංපච්චයාද්කවඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා), චක්ඛායතනං
පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො කනොචිත්කත 
ඛන්ධා විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

කනොචිත්තංධම්මංපච්චයාචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා

– අකෙතුකෙකනොචිත්කතඛන්කධ පච්චයා චිත්තං, වත්ථුං පච්චයා චිත්තං; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං

පච්චයා චිත්තං, චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයාොයවිඤ්ඤාණං.(2) 

කනොචිත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා –අකෙතුෙංකනොචිත්තංඑෙංඛන්ධංපච්චයා

ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

වත්ථුං පච්චයා චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං

පච්චයා චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා, චක්ඛායතනං පච්චයා

චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…ොයායතනංපච්චයාොයවිඤ්ඤාණං.(3) 

චිත්තඤ්ච කනොචිත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොචිත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.… චිත්තඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා කනොචිත්තා ඛන්ධා; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාකනොචිත්තාඛන්ධා, චක්ඛායතනඤ්චචක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච 
පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං ච…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. (1) (සංඛිත්තං.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

66. නකෙතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

376 

පටුන 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආොක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනපඤ්ච, නමග්ක පඤ්ච, නසම්පයුත්කතතීණි, 

නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

67. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

68. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ පඤ්ච, අනන්තක  පඤ්ච (සබ්බත්ථ

පඤ්ච), මග්ක තීණි…කප.…අවි කත පඤ්ච. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චක ො 

69. චිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – චිත්තං සංසට්ඨා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොචිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–කනොචිත්තංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ

සංසට්කඨො එකෙොඛන්කධො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොචිත්තං ධම්මංසංසට්කඨොචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා

–කනොචිත්කතඛන්කධසංසට්ඨංචිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කනොචිත්තං ධම්මං සංසට්කඨො චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–කනොචිත්තංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාද්කවඛන්ධා 

චිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

චිත්තඤ්ච කනොචිත්තඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො කනොචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –කනොචිත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චසංසට්ඨා

ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
(සංඛිත්තං). 
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කෙතුයාපඤ්ච, ආ ම්මකණපඤ්ච, අධිපතියාපඤ්ච(සබ්බත්ථ පඤ්ච), 
අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකෙතුයා පඤ්ච, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නඣාකන පඤ්ච, නමග්ක පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිසබ්කබොතබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

70. කනොචිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – කනොචිත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – 

කනොචිත්තා කෙතූ චිත්තස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො – කනොචිත්තා කෙතූසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

71. චිත්කතො ධම්කමොචිත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො
– චිත්තං ආ බ්භ චිත්තං උප්පජ්ජති. (මූ ං ොතබ්බං) චිත්තං ආ බ්භ

කනොචිත්තාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (මූ ංොතබ්බං)චිත්තංආ බ්භචිත්තඤ්ච

සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

72. කනොචිත්කතො ධම්කමොකනොචිත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – දානං දත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො
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උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… 
ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති.

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; අරියා කනොචිත්කත පහීකන කික කස 

පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ

සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති, චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොචිත්කත

ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන

කනොචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං…කප.… 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…කප.… රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං
ඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං

ඛන්ධානං…කප.… කනොචිත්තා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්කතොධම්කමොචිත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො 

– දානං දත්වා…කප.… (පඨම මනසදිසං නින්නානාෙ ණං, ඉමං නානං)
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…කනොචිත්තාඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස…කප.…

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං දත්වා…කප.… (පඨම මනසදිසං

නින්නානාෙ ණං, ඉමං නානං), රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.… කනොචිත්තා
ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස…කප.… ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො. (3) 

චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා චිත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ
ආ බ්භචිත්තං උප්පජ්ජති…තීණි. 

අධිපතිපච්චක ො 

73. චිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – චිත්තං රංෙත්වාචිත්තංඋප්පජ්ජති. (1) 
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චිත්කතොධම්කමොකනොචිත්තස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – චිත්තං  රං ෙත්වා 

කනොචිත්තා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – චිත්තාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – චිත්තං  රං ෙත්වා

චිත්තඤ්චසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

74. කනොචිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.…අරියා මග් ාවුට්ඨහිත්වා

මග් ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති. ඵ ං  රංෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොචිත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනොචිත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො 

(ද්කවපි  මනා පඨම මනසදිසං නින්නානාෙ ණං. ආ ම්මණාධිපති

සෙජාතාධිපතිොතබ්බා). (2) 

චිත්කතොචකනොචිත්කතොචධම්මාචිත්තස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො… ආ ම්මණාධිපති (තීණිපි  රො ම්මණා ොතබ්බා, 
ආ ම්මණාධිපතිකයව). 

අනන්ත පච්ච ාදි 

75. චිත්කතො ධම්කමොචිත්තස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
–පුරිමංපුරිමංචිත්තං පච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්සචිත්තස්සඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

චිත්කතොධම්කමොකනොචිත්තස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො 

– පුරිමං පුරිමං චිත්තං පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොචිත්තානං ඛන්ධානං 
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අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; චිත්තං වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

චිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො –පුරිමංපුරිමං චිත්තංපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස

චිත්තස්සසම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

76. කනොචිත්කතො ධම්කමොකනොචිත්තස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොචිත්තා ඛන්ධා…කප.… ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (ඉකම ද්කව පූක තුොකමන ොතබ්බා, 
පුරිම මනසදිසං). 

චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා චිත්තස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමං පුරිමං චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධා පච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්සචිත්තස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(මූ ං
පුච්ඡිතබ්බං) පුරිමං පුරිමං චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං කනොචිත්තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) පුරිමං පුරිමං චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස චිත්තස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චවා සදිසා)… නිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පඤ්ච (පච්චයවා සදිසා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

77. චිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – චිත්තං චිත්තස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කනොචිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.…මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.…කසනාසනං

උපනිස්සාය දානං කදති …කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.…

කසනාසනං සද්ධාය…කප.… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො (ඉකම ද්කවපි පූක තුොකමන සබ්බත්ථ ොතබ්බා, 
පඨම මනසදිසං නින්නානාෙ ණං). 

චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා චිත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා චිත්තස්ස උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

පුක ජාතපච්චක ො 

78. කනොචිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… 
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං…කප.…වත්ථු

කනොචිත්තානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්කතොධම්කමොචිත්තස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො 

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

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං

චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථුචිත්තස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය 
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස ච
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච
ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ොයායතනං
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ොයවිඤ්ඤාණස්සසම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං…කප.…වත්ථු චිත්තස්ස

චසම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

79. චිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො (සංඛිත්තං).(1) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 

පච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

චිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො… 
නව. 

ෙම්මපච්චක ො 

80. කනොචිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොචිත්තා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
කනොචිත්තා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොචිත්තා කචතනා චිත්තස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 

කනොචිත්තාකචතනාවිපාෙස්සචිත්තස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
කනොචිත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – කනොචිත්තා කචතනා
විපාොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්ච ාදි 
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81. චිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො… පඤ්ච… ආො පච්චකයන පච්චකයො… පඤ්ච…
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… පඤ්ච. කනොචිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස 
ධම්මස්සඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…මග් පච්චකයනපච්චකයො…
තීණි… සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

82. චිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො– සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කනොචිත්තාඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණකනොචිත්තාඛන්ධාෙටත්තාරූපානං…කප.… කනොචිත්තා

ඛන්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථු ඛන්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… වත්ථු කනොචිත්තානං

ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනොචිත්තාඛන්ධා

පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු

චිත්තස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථු චිත්තස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන 
පච්චකයො…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච
ඛන්ධානං…කප.… වත්ථු චිත්තස්ස ච සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 
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අත්ථිපච්චක ො 

83. චිත්කතො ධම්කමොකනොචිත්තස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(1) 

කනොචිත්කතොධම්කමොකනොචිත්තස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).(1) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතා – කනොචිත්තා ඛන්ධා චිත්තස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථු චිත්තස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…

වත්ථුංඅනිච්චකතො…කප.…(පුක ජාතසදිසං, සංඛිත්තං).(2) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – කනොචිත්කතො
එකෙො ඛන්කධො ද්වින්නං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච 

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්කතො එකෙො
ඛන්කධො…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…

වත්ථුං…කප.… (පුක ජාතසදිසං, සංඛිත්තං).(3) 

84. චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනොචිත්කතොඑකෙොඛන්කධොචචිත්තඤ්චද්වින්නං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො; ද්කව

ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාතං – චිත්තඤ්ච වත්ථුඤ්ච කනොචිත්තානං

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිසන්ධික්ඛකණපිද්කව). සෙජාතං – 
චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතං – චිත්තඤ්ච මොභූතා ච
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිසන්ධික්ඛකණපි

ද්කව). පච්ඡාජාතං – චිත්තඤ්චසම්පයුත්තොචඛන්ධාපුක ජාතස්ස ඉමස්ස

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතං – චිත්තඤ්චසම්පයුත්තො 
ච ඛන්ධා ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතං – චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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සුද්ධං 

85. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා නව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ආකසවකන 

නව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙපඤ්ච, ආොක පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන

තීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතපඤ්ච, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, 

නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතපඤ්ච. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

86. චිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

චිත්කතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

87. කනොචිත්කතො ධම්කමොකනොචිත්තස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන 
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො… 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්කතො ධම්කමො චිත්තස්ස ච කනොචිත්තස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

88. චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා චිත්තස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්කතො චකනොචිත්කතොචධම්මාචිත්තස්සච කනොචිත්තස්සචධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

89. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව (සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

90. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි…කප.… නසමනන්තක  තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනිස්සකය තීණි (සබ්බත්ථ තීණි), නමග්ක 

තීණි, නසම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

91. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොමමාතිො
ොතබ්බා). 

චිත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

57. කචතසිෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

92. කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා –කචතසිෙං එෙංඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ

පටිච්චඑකෙොඛන්කධො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කචතසිෙංධම්මංපටිච්චඅකචතසිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා 

– කචතසිකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 
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පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තඤ්ච ෙටත්තා ච රූපං.

(2) 

කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කචතසිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා 

චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

93. අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තං පටිච්චෙටත්තාරූපං, චිත්තං පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං, 
එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

අකචතසිෙංධම්මංපටිච්ච කචතසිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා

– චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චකචතසිොඛන්ධා.(2) 

අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං පටිච්චචිත්තඤ්චසම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

94. කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–කචතසිෙංඑෙං ඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්චද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිෙං එෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණකචතසිෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධා, 

ද්කව ඛන්කධච…කප.….(1) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කචතසිකෙ ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කචතසිකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිකෙඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච

පටිච්චෙටත්තාරූපං, පටිසන්ධික්ඛකණකචතසිකෙඛන්කධ චමොභූකතච

පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිකෙ ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච 

පටිච්චචිත්තං.(2) 

කචතසිෙඤ්චඅකචතසිෙඤ්චධම්මංපටිච්චකචතසිකෙොචඅකචතසිකෙො
ච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–කචතසිෙංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්ච
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පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිෙංඑෙංඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධා 

ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිෙං 

එෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධාචිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධච

වත්ථුඤ්චපටිච්චඑකෙොඛන්කධොචිත්තඤ්ච.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

95. කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා – කචතසිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා – කචතසිකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – කචතසිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

96. අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුංපටිච්චචිත්තං.(1) 

අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා–චිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච

කචතසිොඛන්ධා. (2) 

අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිආ ම්මණපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චචිත්තඤ්ච 

සම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–කචතසිෙංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්ච

ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිෙං එෙං 

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණකචතසිෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධා, 

ද්කව ඛන්කධච…කප.….(1) 
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කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිකෙ ඛන්කධ ච 

වත්ථුඤ්චපටිච්චචිත්තං.(2) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්චධම්මංපටිච්ච කචතසිකෙොචඅකචතසිකෙො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිෙං

එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ 

ච…කප.….(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

97. කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

98. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත පඤ්ච, ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම නව

(සබ්බත්ථ නව), අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

99. කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කචතසිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, 
ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… 
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුකෙ කචතසිකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කචතසිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
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ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ …කප.….(3) 

100. අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, චිත්තං පටිච්ච

වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං, එෙං මොභූතං…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං

එෙංමොභූතං…කප.….(1) 

අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච කචතසිො ඛන්ධා, 
විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං චිත්තං පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණචිත්තංපටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධාෙටත්තා චරූපං, අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං

පටිච්චචිත්තඤ්ච සම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

101. කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්චධම්මං පටිච්චකචතසිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙං කචතසිෙංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්ච

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ

කචතසිෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ 
ච…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණකචතසිෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුකෙ කචතසිකෙ ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, අකෙතුකෙකචතසිකෙඛන්කධචමොභූකතච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිකෙ

ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ

කචතසිකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණකචතසිකෙඛන්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චචිත්තං. 

(2) 
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කචතසිෙඤ්චඅකචතසිෙඤ්චධම්මංපටිච්චකචතසිකෙොචඅකචතසිකෙො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කචතසිෙං එෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ කචතසිෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච

ද්කවඛන්ධා ෙටත්තා චරූපං, අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණකචතසිෙං එෙං

ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.….(3) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

102. කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – කචතසිකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ …කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – කචතසිකෙ ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කචතසිකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං (පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා, සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

103. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන ඡ, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

104. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 
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4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

105. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අනන්තක  නව…කප.…

පුක ජාකතපඤ්ච, ආකසවකනපඤ්ච, ෙම්කමනව(සබ්බත්ථනව), මග්ක 
තීණි…කප.…අවි කතනව. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

106. කචතසිෙං ධම්මං පච්චයා කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා…තීණි (පටිච්චසදිසා). 

අකචතසිෙං ධම්මං පච්චයා අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – චිත්තං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, වත්ථුං පච්චයා

චිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පච්චයා ෙටත්තාරූපං, චිත්තං පච්චයා

වත්ථු, වත්ථුංපච්චයාචිත්තං, එෙංමොභූතං…කප.….(1) 

අකචතසිෙංධම්මංපච්චයාකචතසිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා 

– චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයා කචතසිො ඛන්ධා 

(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(2) 

අකචතසිෙං ධම්මං පච්චයා කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, වත්ථුංපච්චයාචිත්තඤ්චසම්පයුත්තොචඛන්ධා 

(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(3) 

107. කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්චධම්මංපච්චයාකචතසිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කචතසිෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා

ද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.…කචතසිෙංඑෙං ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච

පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… (පටිසන්ධික්ඛකණ ද්කවපි

ොතබ්බා).(1) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකචතසිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කචතසිකෙ ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කචතසිකෙ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා 
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චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කචතසිකෙ ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා චිත්තං 

(පටිසන්ධික්ඛකණතීණිපිොතබ්බා).(2) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කචතසිකෙො ච
අකචතසිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කචතසිෙං එෙං

ඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපච්චයා ද්කවඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව
ඛන්කධ ච…කප.… කචතසිෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව

ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… (පටිසන්ධික්ඛකණ ද්කවපි

ොතබ්බා).(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

108. කචතසිෙං ධම්මං පච්චයා කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා…තීණි (පටිච්චසදිසා). 

අකචතසිෙං ධම්මං පච්චයා අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අකචතසිෙං ධම්මං පච්චයා කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා
ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං පච්චයා…කප.… චිත්තං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛන්ධා, වත්ථුංපච්චයාකචතසිො ඛන්ධා (පටිසන්ධික්ඛකණ

ද්කවපිොතබ්බා).(2) 

අකචතසිෙං ධම්මං පච්චයා කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං පච්චයා…කප.… වත්ථුං

පච්චයාචිත්තංසම්පයුත්තොච ඛන්ධා(පටිසන්ධික්ඛකණඑෙං).(3) 

109. කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්චධම්මංපච්චයාකචතසිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා ද්කව 

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.…

කචතසිෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.…කචතසිෙංඑෙංඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයාද්කවඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධච…කප.… (පටිසන්ධික්ඛකණද්කව).(1) 
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කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකචතසිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කත ඛන්කධ ච
චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ කත…කප.… කචතසිකෙඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

චිත්තං(පටිසන්ධික්ඛකණඑෙං).(2) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා කචතසිකෙො ච
අකචතසිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා ද්කව

ඛන්ධා චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… කචතසිෙං එෙං

ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ 

ච…කප.…(පටිසන්ධික්ඛකණඑෙං, සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

110. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 

පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව…කප.…අවි කත නව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

111. කචතසිෙං ධම්මං පච්චයා කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංකචතසිෙං (සංඛිත්තං). 

(නවපඤ්ොපඤ්චවිඤ්ඤාණම්පියථාආ ම්මණපච්චයාඑවංොතබ්බං, 
තීසුකයව කමොකෙො. සබ්කබ පඤ්ො පවත්තිපටිසන්ධියා ොතබ්බා
අසම්කමොෙන්කතන.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

112. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 
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නඣාකන නව, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

113. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

114. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අනන්තක නව(සබ්බත්ථනව), 
මග්ක තීණි…කප.…අවි කත නව. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

115. කචතසිෙං ධම්මං සංසට්කඨො කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – කචතසිෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කචතසිෙං ධම්මං සංසට්කඨො අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – කචතසිකෙො ඛන්කධ සංසට්ඨං චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කචතසිෙං ධම්මං සංසට්කඨො කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–කචතසිෙංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාද්කවඛන්ධා 

චිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

අකචතසිෙං ධම්මං සංසට්කඨො කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – චිත්තං සංසට්ඨා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

කචතසිෙඤ්ච අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො කචතසිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කචතසිෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච සංසට්ඨා

ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

(සංඛිත්තං). 
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පටුන 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

116. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච (සබ්බත්ථ

පඤ්ච), අවි කත පඤ්ච. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

117. කචතසිෙං ධම්මං සංසට්කඨො කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා (එවං පඤ්චපි පඤ්ො ොතබ්බා, තීණිකයව කමොකෙො.
සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

118. නකෙතුයා පඤ්ච, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නඣාකනපඤ්ච, නමග්ක පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

119. කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – කචතසිො කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කචතසිකෙොධම්කමොඅකචතසිෙස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො
– කචතසිො කෙතූ චිත්තස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – කචතසිො කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 
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චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

120. කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො–කචතසිකෙඛන්කධආ බ්භ කචතසිොඛන්ධාඋප්පජන්ති.(මූ ං
පුච්ඡිතබ්බං) කචතසිකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ චිත්තං උප්පජ්ජති. (මූ ං
පුච්ඡිතබ්බං) කචතසිකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ කචතසිො ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච

උප්පජ්ජන්ති. (3) 

121. අකචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ං

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො; 
චක්ඛං…කප.…වත්ථුංඅකචතසිකෙඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.…විපස්සති

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ චිත්තං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛනා 

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන 

අකචතසිෙචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං…කප.… 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…කප.… රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… අකචතසිො ඛන්ධා

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.…නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති

(පඨම මනසදිසං); චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අකචතසිකෙ ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන 

අකචතසිෙචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.…
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… 
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.…

අකචතසිො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.…

නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති (පඨම මනසදිසං); චක්ඛං…කප.… වත්ථුං
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අකචතසිකෙඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.…විපස්සතිඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, 
තං ආ බ්භ චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. දිබ්කබන
චක්ඛනා රූපං පස්සති…කප.… රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච 

ඛන්ධානං…කප.… අකචතසිො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

122. කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කචතසිකෙඛන්කධ ච චිත්තඤ්චආ බ්භ
කචතසිො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) කචතසිකෙ ඛන්කධ ච
චිත්තඤ්චආ බ්භචිත්තංඋප්පජ්ජති.(මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)කචතසිකෙඛන්කධ

චචිත්තඤ්චආ බ්භකචතසිොඛන්ධාචචිත්තඤ්ච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චක ො 

123. කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – කචතසිකෙ

ඛන්කධ  රං ෙත්වා කචතසිො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
කචතසිොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) ආ ම්මණාධිපති – කචතසිකෙ ඛන්කධ  රං ෙත්වා

චිත්තං උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – කචතසිොධිපති චිත්තස්ස 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං

පුච්ඡිතබ්බං ) ආ ම්මණාධිපති – කචතසිකෙඛන්කධ රං ෙත්වාකචතසිො

ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කචතසිොධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

124. අකචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා

මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස. මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛං …කප.… වත්ථුං අකචතසිකෙ ඛන්කධ  රං ෙත්වා

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං රංෙත්වාචිත්තංඋප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
අකචතසිොධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 
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අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා
මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… නිබ්බානං  රං ෙත්වා…කප.…

(පඨම මනසදිසං); චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අකචතසිකෙ ඛන්කධ  රං

ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – අකචතසිොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… නිබ්බානං…කප.… 

(පඨම මනං)අකචතසිකෙඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං

 රංෙත්වා කචතසිොඛන්ධාචචිත්තඤ්චඋප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
අකචතසිොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති… තීණි
(ආ ම්මණාධිපතිකයව). 

අනන්ත පච්ච ාදි 

125. කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කචතසිො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
කචතසිොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)
පුරිමා පුරිමා කචතසිො ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස චිත්තස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) පුරිමා පුරිමා කචතසිො
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කචතසිොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

126. අකචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො –පුරිමංපුරිමංචිත්තං පච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස

චිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.…

ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො (එවං තීණි ොතබ්බානි, පඨම මනසදිසං. පූරිත්වා ොතබ්බං, 
නින්නානාෙ ණං). 
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කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි(ආවජ්ජනාපිවුට්ඨානම්පිනත්ථි). 

සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…නව, සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…

නව (පටිච්චවා සදිසං), අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නව 

(පටිච්චවා සදිසං), නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව (පච්චයවා සදිසං). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

127. කචතසිකෙො ධම්කමොකචතසිෙස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – කචතසිො ඛන්ධා

කචතසිොනං ඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංපුච්ඡිතබ්බං, 
තීණි උපනිස්සයා) කචතසිො ඛන්ධා චිත්තස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං, තීණි උපනිස්සයා) කචතසිො ඛන්ධා

කචතසිොනංඛන්ධානංචිත්තස්සචඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

128. අකචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
උතුං… කභොජනං… කසනාසනං චිත්තං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…

සඞ්ඝං භින්දති; උතුං… කභොජනං… කසනාසනං චිත්තං සද්ධාය…කප.…

පඤ්ඤාය…  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය ොයිෙස්ස සුඛස්ස, ොයිෙස්ස 

දුක්ඛස්ස, මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – උතුං… කභොජනං…

කසනාසනංචිත්තංඋපනිස්සායදානංකදති…කප.…(තීණි, පඨම මනසදිසං 
නින්නානාෙ ණං). 

කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

පුක ජාතපච්චක ො 

129. අකචතසිකෙො ධම්කමොඅකචතසිෙස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංආ බ්භචිත්තංඋප්පජ්ජති.දිබ්කබන චක්ඛනාරූපංපස්සති, 
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දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථුචිත්තස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.…. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං
ඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථු කචතසිොනං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

විපස්සති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.දිබ්කබනචක්ඛනාරූපංපස්සති, දිබ්බායකසොතධාතුයා
සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.… 
ොයායතනං…කප.… වත්ථු චිත්තස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

130. කචතසිකෙො ධම්කමොඅකචතසිෙස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

අකචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො (සංඛිත්තං). 
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ෙම්මපච්චක ො 

131. කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කචතසිො කචතනා

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – කචතසිො කචතනා

විපාොනංඛන්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කචතසිකෙොධම්කමොඅකචතසිෙස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කචතසිො කචතනා චිත්තස්ස 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – කචතසිොකචතනාවිපාෙස්ස

චිත්තස්සෙටත්තාච රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
කචතසිො කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – කචතසිො කචතනා
විපාොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්ච ාදි 

132. කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො…නව…ආො පච්චකයනපච්චකයො…නව… ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො… නව…ඣානපච්චකයන පච්චකයො… තීණි… මග් පච්චකයන 
පච්චකයො…තීණි…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

133. කචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතං – චිත්තං 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 

චිත්තං වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථු චිත්තස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං
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චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු චිත්තස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතං – චිත්තං පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු

කචතසිොනං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… වත්ථු කචතසිොනං

ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු කචතසිොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණස්සසම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං…කප.…වත්ථුචිත්තස්ස 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං). 

අත්ථිපච්චක ො 

134. කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…එෙං (පටිච්චවා සදිසං). 

කචතසිකෙොධම්කමොඅකචතසිෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…එෙං(පටිච්චවා සදිසං).(3) 

135. අකචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).

(1) 

අකචතසිකෙොධම්කමොකචතසිෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – චිත්තං කචතසිොනං ඛන්ධානං 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං…කප.…



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

404 

පටුන 

පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථු කචතසිොනංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… (පුක ජාතසදිසං

නින්නානාෙ ණං).(2) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – චිත්තං
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු

කචතසිොනංඛන්ධානංචිත්තස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… (පුක ජාතසදිසං නින්නානං).

(3) 

136. කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්ච ද්වින්නං
ඛන්ධානං…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ කතො…කප.… කචතසිකෙො එකෙො

ඛන්කධො ච වත්ථු ච ද්වින්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ද්කව 

ඛන්ධාච…කප.…. සෙජාකතො – කචතසිකෙොඑකෙොඛන්කධොචචිත්තඤ්ච 

ද්වින්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ද්කව ඛන්ධා ච…කප.… 

(පටිසන්ධික්ඛකණ)ද්කවපිොතබ්බා.(1) 

කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා ච චක්ඛායතනඤ්ච 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…කචතසිොඛන්ධා

ච චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
කචතසිො ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතා – කචතසිො ඛන්ධා ච වත්ථු ච 
චිත්තස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (පටිසන්ධික්ඛකණ තීණිපි ොතබ්බා). 

පච්ඡාජාතා – කචතසිොඛන්ධාච චිත්තඤ්චපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කචතසිො ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච
ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – කචතසිො ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කචතසිකෙොචඅකචතසිකෙොචධම්මාකචතසිෙස්සචඅකචතසිෙස්සච 

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්ච ද්වින්නං
ඛන්ධානං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

405 

පටුන 

ොයවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච ොයායතනඤ්ච ද්වින්නං

ඛන්ධානං ොයවිඤ්ඤාණස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.…. සෙජාකතො – කචතසිකෙොඑකෙොඛන්කධොචවත්ථුචද්වින්නං

ඛන්ධානංචිත්තස්සචඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ද්කවඛන්ධාච…කප.…

(පටිසන්ධියාද්කවොතබ්බා).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

137. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා නව, 

නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

138. කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො … සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

කචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

139. අකචතසිකෙො ධම්කමො අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අකචතසිකෙො ධම්කමො කචතසිෙස්ස ච අකචතසිෙස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

140. කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච ධම්මා අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කචතසිකෙොචඅකචතසිකෙොචධම්මාකචතසිෙස්සචඅකචතසිෙස්සච 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

141. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

142. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනිස්සකය තීණි 

(සබ්බත්ථතීණි), නමග්ක තීණි, නසම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

143. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොමමාතිො
ොතබ්බා)…කප.…අවි කත නව. 

කචතසිෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

58. චිත්තසම්පයුත්තදුෙං 
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1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

144. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ පටිච්ච එකෙො ඛන්කධො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….

(1) 

චිත්තසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චචිත්තවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – චිත්තසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො ච 
චිත්තවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–චිත්තසම්පයුත්තං

එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

145. චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… එෙං

මොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්ච ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මංපටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං පටිච්චචිත්තසම්පයුත්තොඛන්ධා.

(2) 

චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො ච 
චිත්තවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණ 

වත්ථුංපටිච්චචිත්තසම්පයුත්තොඛන්ධා, මොභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.

(3) 

146. චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධච…කප.….(1) 
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චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසම්පයුත්කත

ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසම්පයුත්කත ඛන්කධචමොභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසම්පයුත්කතො ච චිත්තවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච 

වත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.…චිත්තසම්පයුත්කත

ඛන්කධච මොභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

147. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා–චිත්තසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මංපටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්තො

ඛන්ධා.(1) 

චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කව

ඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ ච…කප.…(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

148. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

තීණි, සමනන්තක  තීණි, සෙජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයනව, 

උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම නව, 

විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, වි කත

තීණි, අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 
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නකෙතුපච්චක ො 

149. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත

ඛන්කධපටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(1) 

(එවං නවපි පඤ්ො ොතබ්බා. අකෙතුෙන්ති සබ්බත්ථනියාකමතබ්බං, 
එෙංකයවකමොෙංමූ පකද.) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

150. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – චිත්තසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චචිත්තවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා–එෙංමොභූතං…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

චිත්තසම්පයුත්කත ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණඑෙං (සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

151. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙපඤ්ච, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකනද්කව, නමග්ක නව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 
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3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

152. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ පඤ්ච, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත

එෙං, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

153. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, සමනන්තක 

තීණි…කප.… අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ…කප.… පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන

එෙං, ෙම්කමනව…කප.…මග්ක එෙං…කප.…අවි කතනව. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

154. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

චිත්තවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාචිත්තවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා…එෙං(පටිච්චසදිසං).(1) 

චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මංපච්චයාචිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා චිත්තසම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (2) 

චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්තසම්පයුත්කතො ච 
චිත්තවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා 

චිත්තසම්පයුත්තො ඛන්ධා, මොභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

155. චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසම්පයුත්තං

එෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසම්පයුත්කත

ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
චිත්තසම්පයුත්කතො ච චිත්තවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – චිත්තසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව

ඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ ච…කප.…චිත්තසම්පයුත්කතඛන්කධචමොභූකතච

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

156. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා…එෙං(පටිච්චසදිසං).(1) 

චිත්තවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාචිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා
ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණසෙ තා 

ඛන්ධා…කප.… වත්ථුං පච්චයා චිත්තසම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

ොයායතනඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

චිත්තසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව 

ඛන්කධච…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

157. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියානව, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකන තීණි, ෙම්කමනව…කප.…
අවි කතනව. 
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2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

158. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මංපච්චයා චිත්තවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා–එෙංමොභූතං…කප.…(යාව අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

චිත්තවිප්පයුත්තංධම්මංපච්චයාචිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා
ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො

චිත්තසම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. (2) 

චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා චිත්තසම්පයුත්කතො ච 
චිත්තවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා 

අකෙතුො චිත්තසම්පයුත්තො ඛන්ධා, මොභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

චිත්තසම්පයුත්තඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

ොයායතනඤ්චපච්චයා ද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ ච…කප.…අකෙතුෙං

චිත්තසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව
ඛන්කධ ච…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. (එවංද්කව පඤ්ොපවත්තිපටිසන්ධිොතබ්බා.
සංඛිත්තං.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

159. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 
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නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන චත්තාරි, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත

ද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

160. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි…කප.… නෙම්කම

තීණි…කප.…නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

161. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණතීණි…කප.…මග්ක තීණි…කප.…
අවි කතනව. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

162. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

කෙතුයා එෙං, ආ ම්මකණ එෙං, අධිපතියා එෙං (සබ්බත්ථ එෙං), 
අවි කත එෙං. 

නකෙතුයා එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආකසවකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපි ොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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163. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසම්පයුත්තා කෙතූ චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

චිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොචිත්තසම්පයුත්තස්සච චිත්තවිප්පයුත්තස්ස
ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසම්පයුත්තා කෙතූ
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

164. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ 
සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.… අරියා මග් ා

වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති. පහීකන 
කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස පච්චකවක්ඛන්ති. පුබ්කබ
සමුදාචිණ්කණ කික කස ජානන්ති. චිත්තසම්පයුත්කත ඛන්කධ
අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කචකතොපරියඤාකණන 
චිත්තසම්පයුත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානන්ති. ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… චිත්තසම්පයුත්තා ඛන්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

165. චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති.

නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං චිත්තවිප්පයුත්කත

ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානං…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…

චිත්තවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 
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පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

166. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රංෙත්වාපච්චකවක්ඛතිඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.… අරියාමග් ා

වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං  රං ෙත්වා 

පච්චකවක්ඛන්ති, චිත්තසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – චිත්තසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – චිත්තසම්පයුත්තාධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්සචචිත්තවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 
චිත්තසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

167. චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා නිබ්බානං  රං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, 

ඵ ස්ස, අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

චිත්තවිප්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං

ෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති.(1) 

අනන්ත පච්ච ාදි 

168. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා චිත්තසම්පයුත්තා
ඛන්ධා…කප.… ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…
සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… සත්ත 

(පටිච්චසදිසා, පඤ්ොඝටනානත්ථි)…අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…
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ඡ(පටිච්චසදිසා)… නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…සත්ත(පච්චයවා සදිසා, 
පඤ්ොඝටනානත්ථි). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

169. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො …කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 
සී ං…කප.… පත්ථනංොයිෙං සුඛං…ොයිෙං දුක්ඛං උපනිස්සාය දානං 

කදති…කප.… පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.…

ොයිෙං දුක්ඛං සද්ධාය…කප.… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – උතුං… කභොජනං…

කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; උතු…
කභොජනං… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පුක ජාතපච්චක ො 

170. චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය 
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං

ඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.…
ොයායතනං…කප.… වත්ථු චිත්තසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

171. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං) එෙං, ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො … එෙං. 

ෙම්මපච්චක ො 
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172. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
චිත්තසම්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – චිත්තසම්පයුත්තා

කචතනාවිපාොනංඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
චිත්තසම්පයුත්තා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – චිත්තසම්පයුත්තා 

කචතනාෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්සචචිත්තවිප්පයුත්තස්ස

ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. 

සෙජාතා – චිත්තසම්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – චිත්තසම්පයුත්තා කචතනා

විපාොනංඛන්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාොො පච්ච ා 

173. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආො පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස ොයස්ස

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

174. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං

ඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ොයින්ද්රියං…කප.….(2) 

චිත්තසම්පයුත්කතොචචිත්තවිප්පයුත්කතොචධම්මා චිත්තසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො –චක්ඛන්ද්රියඤ්ච උකපක්ඛින්ද්රියඤ්ච

චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො …කප.…
ොයින්ද්රියඤ්ච සුඛින්ද්රියඤ්ච…කප.… ොයින්ද්රියඤ්ච දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච

ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඣානපච්චකයන පච්චකයො… තීණි… මග් පච්චකයන පච්චකයො…
තීණි… සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

175. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ොයායතනං …කප.… වත්ථු චිත්තසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චක ො 

176. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…එෙං(පටිච්චසදිසං).(1) 

චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

චිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොචිත්තසම්පයුත්තස්සච චිත්තවිප්පයුත්තස්ස

චධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිච්චසදිසං). (3) 

177. චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).(1) 
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චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… 

(පුක ජාතසදිසං).(2) 

178. චිත්තසම්පයුත්කතො ච චිත්තවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච
චක්ඛායතනඤ්ච ද්වින්නං ඛන්ධානං…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ කතො
එකෙො ඛන්කධො ච ොයායතනඤ්ච ද්වින්නං ඛන්ධානං…කප.… 
චිත්තසම්පයුත්කතොඑකෙොඛන්කධොචවත්ථුචද්වින්නංඛන්ධානං…කප.…

ද්කවඛන්ධා ච…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසම්පයුත්කතොචචිත්තවිප්පයුත්කතොචධම්මා චිත්තවිප්පයුත්තස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – චිත්තසම්පයුත්තා ඛන්ධා ච මොභූතා ච

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – චිත්තසම්පයුත්තො ඛන්ධා ච
ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – චිත්තසම්පයුත්තො ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

179. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණද්කව, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

එෙං, සමනන්තක  එෙං, සෙජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය

සත්ත, උපනිස්සකයද්කව, පුක ජාකතඑෙං, පච්ඡාජාකතඑෙං, ආකසවකන

එෙං, ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයඡ, ඣාකන

තීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතඑෙං, විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාසත්ත, 

නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කතසත්ත. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

420 

පටුන 

180. චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොචිත්තසම්පයුත්තස්සච චිත්තවිප්පයුත්තස්ස

චධම්මස්සසෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

181. චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

චිත්තසම්පයුත්කතොචචිත්තවිප්පයුත්කතොචධම්මා චිත්තසම්පයුත්තස්ස

ධම්මස්සසෙජාතං, පුක ජාතං.(1) 

චිත්තසම්පයුත්කතොචචිත්තවිප්පයුත්කතොචධම්මා චිත්තවිප්පයුත්තස්ස

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

182. නකෙතුයා සත්ත, නආ ම්මකණ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසෙජාකත ඡ, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නනිස්සකය ඡ, නඋපනිස්සකය සත්ත, නපුක ජාකත

සත්ත (සබ්බත්ථ සත්ත), නසම්පයුත්කත ඡ, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, 

කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවි කත සත්ත, 
කනොඅවි කතචත්තාරි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

183. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනිස්සකය තීණි
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(සබ්බත්ථතීණි), නසම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

184. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි
(අනුක ොමමාතිොොතබ්බා)…කප.… අවි කතසත්ත. 

චිත්තසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

59. චිත්තසංසට්ඨදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

185. චිත්තසංසට්ඨං ධම්මංපටිච්ච චිත්තසංසට්කඨොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – චිත්තසංසට්ඨං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච චිත්තවිසංසට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – චිත්තසංසට්කඨ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

(චිත්තසංසට්ඨදුෙං යථා චිත්තසම්පයුත්තදුෙං එවං ොතබ්බං, 
නින්නානාෙ ණං.) 

චිත්තසංසට්ඨදුෙංනිට්ඨිතං. 

60. චිත්තසමුට්ඨානදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

186. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–චිත්තසමුට්ඨානංඑෙංඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කවඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
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එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

උපාදාරූපං.(1) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; 
පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තසමුට්ඨාකනඛන්කධපටිච්චචිත්තංෙටත්තාචරූපං. 

(2) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ
චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච ෙටත්තා ච

රූපං, ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

187. කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං; චිත්තං පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං, එෙං

මොභූතං…කප.…මොභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො 

ඛන්ධා, පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානාඛන්ධා.(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ච
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – 

පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චචිත්තංසම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

188. චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–චිත්තසමුට්ඨානංඑෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව
ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චිත්තඤ්චපටිච්චද්කව ඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධච…කප.….(1) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණ 
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චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං, පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්චචිත්තං.(2) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චිත්තඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධා ෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛන්කධච…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තසමුට්ඨානංඑෙං ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කව

ඛන්ධාචිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධච…කප.…. (3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

189. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චිත්තසමුට්ඨානං එෙංඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො

උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –

චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

190. කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච

චිත්තං.(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථුං පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානාඛන්ධා.(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –

පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුංපටිච්චචිත්තංසම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 
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191. චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–චිත්තසමුට්ඨානං

එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තසමුට්ඨානංඑෙංඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්චපටිච්චද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානං එෙං

ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –

පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨාකනඛන්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්චචිත්තං.(2) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
ආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච 

වත්ථුඤ්ච පටිච්චද්කවඛන්ධාචිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ…කප.….(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

192. කෙතුයානව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත පඤ්ච, ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම නව, 

විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතනව(සබ්බත්ථ නව), අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

193. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංචිත්තසමුට්ඨානංඑෙංඛන්ධංපටිච්ච

ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… චිත්තසමුට්ඨානං එෙං මොභූතං…කප.…

මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං උපාදාරූපං, විචිකිච්ඡාසෙ කත



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

425 

පටුන 

උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො

කමොකෙො.(1) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – අකෙතුකෙ චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණචිත්තසමුට්ඨාකනඛන්කධපටිච්ච චිත්තං

ෙටත්තාචරූපං.(2) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං 
චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

194. කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං

පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, චිත්තං පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං, එෙං

මොභූතං…කප.…(යාව අසඤ්ඤසත්තාොතබ්බා).(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංචිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා, 
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා –
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධාෙටත්තාච

රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං සම්පයුත්තො

ඛන්ධාච.(3) 

195. චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං
චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච 

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව
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ඛන්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධචචිත්තඤ්ච

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච

මොභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසමුට්ඨාකනඛන්කධචවත්ථුඤ්ච පටිච්චචිත්තං.(2) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානං එෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානං එෙං

ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධාචිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.…. 

(3) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

196. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, චිත්තසමුට්ඨානංඑෙංමොභූතං…කප.…මොභූකත

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, උපාදාරූපං.(1) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨාකන

ඛන්කධපටිච්ච ෙටත්තාරූපං.(2) 

197. කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තං පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං, චිත්තං පටිච්ච වත්ථු, එෙං මොභූතං…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා–චිත්තං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – 
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චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

චිත්තඤ්චමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨාකනඛන්කධ චමොභූකත ච

පටිච්චෙටත්තාරූපං(සංඛිත්තං).(2) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

198. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණඡ, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

ඡ, නසමනන්තක ඡ, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නඋපනිස්සකයඡ, නපුක ජාකත

නව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන ඡ, නමග්ක  නව, 

නසම්පයුත්කත ඡ, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියාඡ, කනොවි කතඡ. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

199. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ ඡ, නඅධිපතියා නව…කප.…

නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙපඤ්ච, නසම්පයුත්කතඡ, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච, 

කනොනත්ථියාඡ, කනොවි කතඡ. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

200. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අනන්තක නව, සමනන්තක 

නව…කප.… පුක ජාකත පඤ්ච, ආකසවකන පඤ්ච…කප.…ඣාකනනව, 
මග්ක තීණි…කප.…අවි කත නව. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 
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201. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චවා සදිසං). 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (පටිච්චවා සදිසා).(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, වත්ථුං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා 

(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨාකනො ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා

චිත්තං සම්පයුත්තොචඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණද්කව(පටිච්චවා සදිසං).

(3) 

202. චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පච්චයා
චිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–චිත්තසමුට්ඨානංඑෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධ…කප.…(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපි පටිච්චවා සදිසා).(1) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පච්චයා 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – චිත්තසමුට්ඨාකන

ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා චිත්තං (පටිසන්ධික්ඛකණ තීණිපි ොතබ්බා

පටිච්චවා සදිසා).(2) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව

ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ…කප.… (පටිසන්ධික්ඛකණ ද්කවපි

ොතබ්බාපටිච්චවා සදිසා).(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

203. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා…තීණි(පටිච්චවා සදිසා). 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා 
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චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං…කප.…

වත්ථුංපච්චයාචිත්තං. (1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා, චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

වත්ථුංපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානාඛන්ධා(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපි).(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨාකනො ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා –
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා…කප.…

ොයායතනං…කප.… වත්ථුං පච්චයා චිත්තං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

204. චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පච්චයා
චිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–චිත්තසමුට්ඨානං

එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ …කප.… 

චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව 

ඛන්කධ…කප.…(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(1) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කත ඛන්කධ ච චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා
චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ කත…කප.… 

චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (2) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.… චිත්තසමුට්ඨානං එෙං 

ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛන්ධාචිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) (සංඛිත්තං). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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205. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 
අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

206. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා. (සබ්කබ නවපි පඤ්ො ොතබ්බා, 
පටිච්චවා සදිසා. පඤ්චවිඤ්ඤාණම්පිොතබ්බං.තීණිකයවකමොකෙො.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

207. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණඡ, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

ඡ, නසමනන්තක ඡ, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නඋපනිස්සකයඡ, නපුක ජාකත

නව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ

නව, නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන නව, නමග්ක  නව, 

නසම්පයුත්කතඡ, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියාඡ, කනොවි කතඡ. 

4. නිස්ස වාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

208. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං සංසට්කඨො චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව

ඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං සංසට්කඨො කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ සංසට්ඨං චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං සංසට්කඨො චිත්තසමුට්ඨාකනො ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
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චිත්තසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

209. කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මංසංසට්කඨො චිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමො

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසංසට්ඨා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො 
චිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–චිත්තසමුට්ඨානංඑෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච සංසට්ඨා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (සංඛිත්තං).(1) 

කෙතුයාපඤ්ච, ආ ම්මකණපඤ්ච(සබ්බත්ථපඤ්ච), අවි කත පඤ්ච. 

චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං සංසට්කඨො චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා(පඤ්චපඤ්ොොතබ්බා.තීණි. කමොකෙො). 

නකෙතුයා පඤ්ච, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නඣාකනපඤ්ච, නමග්ක පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

210. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසමුට්ඨානා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසමුට්ඨානා කෙතූ චිත්තස්ස

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානා කෙතූ

චිත්තස්සෙටත්තාචරූපානංකෙතුපච්චකයන පච්චකයො.(2) 
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චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
චිත්තසමුට්ඨානා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

211. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ආ බ්භ
චිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) චිත්තසමුට්ඨාකන
ඛන්කධ ආ බ්භ චිත්තං උප්පජ්ජති. (මූ ං ොතබ්බං) චිත්තසමුට්ඨාකන 

ඛන්කධආ බ්භචිත්තසමුට්ඨානාඛන්ධාචචිත්තඤ්චඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

212. කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොකනොචිත්තසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං…කප.… නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං

ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

කනොචිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති

අභිනන්දති, තංආ බ්භචිත්තං උප්පජ්ජති.දිබ්කබනචක්ඛනාරූපංපස්සති, 
දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන

කනොචිත්තසමුට්ඨානචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං…කප.…ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…කප.…රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…

කනොචිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග් ා…කප.… නිබ්බානං

පච්චකවක්ඛන්ති (පඨම මනසදිසං); චක්ඛං…කප.… වත්ථුං 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; 
දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති…කප.… රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…

කනොචිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්සචධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අරියා

මග් ා…කප.… නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති (පඨම මනසදිසං), 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.… කනොචිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… තීණි
(ආ බ්භ ොතබ්බා). 

අධිපතිපච්චක ො 

213. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – චිත්තසමුට්ඨාකනඛන්කධ රංෙත්වාචිත්තසමුට්ඨානා

ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – චිත්තසමුට්ඨානාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො (තීණිපි ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපතිපි

ොතබ්බා).(3) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග් ා…කප.…
නිබ්බානං රංෙත්වා…කප.… කනොචිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ රංෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වාචිත්තංඋප්පජ්ජති.(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග් ා…කප.… නිබ්බානං  රං ෙත්වා 
පච්චකවක්ඛන්ති…කප.… කනොචිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ  රං ෙත්වා

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනොචිත්තසමුට්ඨානාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 
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ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග් ා…කප.… නිබ්බානං  රං ෙත්වා 
පච්චකවක්ඛන්ති…කප.… කනොචිත්තසමුට්ඨාකන ඛන්කධ  රං

ෙත්වා…කප.…චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති…තීණි (ආ ම්මණාධිපතිකයව). 

අනන්ත -සමනන්ත පච්ච ා 

214. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි(වුට්ඨානංනත්ථි). 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමං පුරිමං චිත්තං පච්ඡිමස්ස
පච්ඡිමස්ස…කප.… නික ොධාවුට්ඨෙන්තස්සකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (ඉතක  ද්කව  ණනා, 
ඉමස්සසදිසාකයවොතබ්බා). 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා

චිත්තසමුට්ඨානස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(තීණිොතබ්බා, 
වුට්ඨානංනත්ථි)…සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

සෙජාතපච්ච ාදි 

215. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චවා සදිසං)… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන

පච්චකයො (පටිච්චවා සදිසං)… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො
(පච්චයවා සදිසං). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

216. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

(තීණිපඤ්ොොතබ්බා).(3) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
උතුං… කභොජනං… කසනාසනං චිත්තං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…
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සඞ්ඝං භින්දති; උතු… කභොජනං… කසනාසනං චිත්තං චිත්තස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
උතුං… කභොජනං… කසනාසනං චිත්තං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…

සඞ්ඝං භින්දති; උතු… කභොජනං… කසනාසනං චිත්තං සද්ධාය…කප.…

මග් ස්සඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.….
පෙතූපනිස්සකයො – උතුං… කභොජනං… කසනාසනං චිත්තං උපනිස්සාය

දානංකදති…කප.…සඞ්ඝංභින්දති; උතු…කභොජනං… කසනාසනංචිත්තං
චිත්තසමුට්ඨානානංඛන්ධානංචිත්තස්සචඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.….
පෙතූපනිස්සකයො… තීණි. 

පුක ජාතපච්චක ො 

217. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණපුක ජාතං – චිත්තසමුට්ඨාකන
රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං 
ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණපුක ජාතං – චිත්තසමුට්ඨාකන
රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාකදති 

අභිනන්දති, තංආ බ්භචිත්තංඋප්පජ්ජති.දිබ්කබනචක්ඛනාරූපංපස්සති, 
දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 
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චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චිත්තසමුට්ඨාකන රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ 

අනිච්චකතො…කප.…විපස්සතිඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භචිත්තඤ්ච 

සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, 
දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස 
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…. (3) 

218. කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොකනොචිත්තසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…ොයං, රූකප…කප.…කඵොට්ඨබ්කබ 
වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… තං ආ බ්භ චිත්තං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන

චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං

චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං …කප.…. වත්ථුපුක ජාතං 

– චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථු

චිත්තස්ස පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං

ඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… 
ොයායතනං…කප.… වත්ථු චිත්තසමුට්ඨානානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… තං ආ බ්භ චිත්තඤ්ච

සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, 
දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච
ඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථු චිත්තස්ස 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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219. චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. චිත්තසමුට්ඨානං රූපායතනඤ්ච

චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං …කප.…
චිත්තසමුට්ඨානං කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ොයායතනඤ්ච

ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො; 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච චිත්තසමුට්ඨානානං ඛන්ධානං 
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… චිත්තසමුට්ඨානං

කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්චවත්ථුච…කප.…. (1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. චිත්තසමුට්ඨානං රූපායතනඤ්ච 
චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… චිත්තසමුට්ඨානං
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ොයායතනඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො; චිත්තසමුට්ඨානං රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච
චිත්තස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… චිත්තසමුට්ඨානං

කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්චවත්ථුච…කප.….(2) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
චිත්තසමුට්ඨානං කඵොට්ඨබ්බායතනං ච…කප.… චිත්තසමුට්ඨානං
රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච චිත්තස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං 
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… චිත්තසමුට්ඨානං

කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්චවත්ථුච…කප.…. (3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

220. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා චිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස චිත්තසමුට්ඨානස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො (ඉමිනාොක කනව පච්ඡාජාකතො විත්ථාක තබ්කබො)… 
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

ෙම්ම-විපාෙපච්ච ා 
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221. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
චිත්තසමුට්ඨානා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – චිත්තසමුට්ඨානා කචතනා

විපාොනංඛන්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 

චිත්තසමුට්ඨානා කචතනා චිත්තස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – චිත්තසමුට්ඨානා කචතනා

විපාෙස්සචිත්තස්ස ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච

කනොචිත්තසමුට්ඨානස්සචධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතා, 

නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – චිත්තසමුට්ඨානා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – චිත්තසමුට්ඨානා
කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච ෙටත්තා ච රූපානං 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

ආො පච්චක ො 

222. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසමුට්ඨානා ආො ා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං) චිත්තසමුට්ඨානා ආො ා

චිත්තස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
චිත්තසමුට්ඨාකනො ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස
ොයස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) චිත්තසමුට්ඨානා
ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංආො පච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

223. කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොකනොචිත්තසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්තසමුට්ඨානා 

ආො ාෙටත්තාරූපානං ආො පච්චකයනපච්චකයො; කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො
ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ොයස්ස
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ආො පච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං) කනොචිත්තසමුට්ඨානාආො ා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

ආො පච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං)
පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්තසමුට්ඨානාආො ා සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

ෙටත්තාච රූපානංආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

224. චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
චිත්තසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස ආො පච්චකයනපච්චකයො–චිත්තසමුට්ඨානා
ච කනොචිත්තසමුට්ඨානා ච ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං) පටිසන්ධික්ඛකණ 
චිත්තසමුට්ඨානා ච කනොචිත්තසමුට්ඨානා ච ආො ා ෙටත්තාරූපානං

ආො පච්චකයන පච්චකයො; චිත්තසමුට්ඨාකනොචකනොචිත්තසමුට්ඨාකනොච
ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ොයස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පටිසන්ධික්ඛකණ
චිත්තසමුට්ඨානා ච කනොචිත්තසමුට්ඨානා ච ආො ා සම්පයුත්තොනං 

ඛන්ධානංෙටත්තාචරූපානංආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

225. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්තසමුට්ඨානා 

ඉන්ද්රියා ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං)කනොචිත්තසමුට්ඨානාඉන්ද්රියා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… චක්ඛන්ද්රියං
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.…ොයින්ද්රියං…කප.…. (මූ ං 
ොතබ්බං) පටිසන්ධික්ඛකණ කනොචිත්තසමුට්ඨානා ඉන්ද්රියා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානඤ්ච

ඛන්ධානං…කප.…ොයින්ද්රියං…කප.…. (3) 

226. චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
චිත්තසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො–චිත්තසමුට්ඨානා
ච කනොචිත්තසමුට්ඨානා ච ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
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චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… චක්ඛන්ද්රියඤ්ච උකපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… ොයින්ද්රියඤ්ච 
සුඛින්ද්රියඤ්ච…කප.… ොයින්ද්රියඤ්ච දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං) පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසමුට්ඨානා ච කනොචිත්තසමුට්ඨානා ච

ඉන්ද්රියා ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛන්ද්රියඤ්ච

උකපක්ඛින්ද්රියඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස …කප.… ොයින්ද්රියඤ්ච…කප.….
(මූ ං ොතබ්බං)පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තසමුට්ඨානාචකනොචිත්තසමුට්ඨානා
ච ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛන්ද්රියඤ්ච උකපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො; ොයින්ද්රියංච…කප.…. (3) 

ඣානපච්චකයන පච්චකයො… තීණි… මග් පච්චකයන පච්චකයො…
තීණි… සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච…කප.…. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

227. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතං – 

පටිසන්ධික්ඛකණ(සංඛිත්තං).(2) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(3) 

228. කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොකනොචිත්තසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. 

සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තංෙටත්තාරූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො, චිත්තං වත්ථුස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො, වත්ථුචිත්තස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

වත්ථු චිත්තස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
කනොචිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස

ොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං 

(සංඛිත්තං).(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(3) 

229. චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා

චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(3) 

අත්ථිපච්ච ාදි 

230. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).

(1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං

(සංඛිත්තං). (2) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 

කනොචිත්තසමුට්ඨානස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(3) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං).(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).

(2) 
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කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච

කනොචිත්තසමුට්ඨානස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං(සංඛිත්තං). (3) 

231. චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 

චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාකතො – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො

ඛන්කධො…කප.… (සංඛිත්තං).(1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 

කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා ච චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තා…කප.…. 

සෙජාතා – චිත්තසමුට්ඨානා…කප.… (පච්චයවා සදිසං පටිසන්ධිපි

පවත්තිපිොතබ්බා සබ්කබසම්පිපඤ්ොනං.) පච්ඡාජාතා – චිත්තසමුට්ඨානා 
ඛන්ධාචචිත්තඤ්චපුක ජාතස්සඉමස්සකනොචිත්තසමුට්ඨානස්සොයස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – චිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධා ච
චිත්තඤ්ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස

ොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – චිත්තසමුට්ඨානා ඛන්ධාච
චිත්තඤ්ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

(2) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසමුට්ඨානස්සචකනොචිත්තසමුට්ඨානස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාකතො – 

චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො…කප.…(සංඛිත්තං).(3) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයනපච්චකයො. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

232. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත නව, පච්ඡාජාකත නව, ආකසවකන නව, 
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ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව (සබ්බත්ථනව), ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනතීණි, 

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතපඤ්ච, විප්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

233. චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… 

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

234. කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොකනොචිත්තසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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235. චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
චිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසමුට්ඨානස්ස ච කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

236. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

237. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනිස්සකය

තීණි…කප.… නමග්ක  තීණි, නසම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

238. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොම ණනා

ොතබ්බා)…කප.…අවි කතනව. 

චිත්තසමුට්ඨානදුෙංනිට්ඨිතං. 

61. චිත්තසෙභූදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 
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කෙතුපච්චක ො 

239. චිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – චිත්තසෙභුසං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසෙභුස 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ 

චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

චිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – චිත්තසෙභූ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං කනොචිත්තසෙභුස

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසෙභූ ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තං ෙටත්තාචරූපං.(2) 

චිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා 

චිත්තඤ්ච චිත්තසෙභුස ච කනොචිත්තසෙභුස ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසෙභුසං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධාචිත්තඤ්චෙටත්තාච රූපං, ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

240. කනොචිත්තසෙභුසං ධම්මංපටිච්චකනොචිත්තසෙභූධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච කනොචිත්තසෙභුස චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තංපටිච්චෙටත්තාරූපං, චිත්තංපටිච්චවත්ථු, වත්ථුං 

පටිච්ච චිත්තං, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච කනොචිත්තසෙභුස

චිත්තසමුට්ඨානං රූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

කනොචිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසෙභුස 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො

ඛන්ධා, පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ඛන්ධා, මොභූකත

පටිච්චචිත්තසෙභුස චිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(2) 

කනොචිත්තසෙභුසංධම්මංපටිච්චචිත්තසෙභූචකනොචිත්තසෙභූච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා 

චිත්තසෙභුස ච කනොචිත්තසෙභුස ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථුං පටිච්ච චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා, මොභූකත පටිච්ච

චිත්තසෙභුසචකනොචිත්තසෙභුසච චිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(3) 

241. චිත්තසෙභුසඤ්ච කනොචිත්තසෙභුසඤ්ච ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්ච

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසෙභුස චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

446 

පටුන 

ච…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්ච

ද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තසෙභුසංඑෙං 

ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…
චිත්තසෙභූඛන්කධචමොභූකතචපටිච්ච චිත්තසෙභුසචිත්තසමුට්ඨානංරූපං

උපාදාරූපං.(1) 

චිත්තසෙභුසඤ්ච කනොචිත්තසෙභුසඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසෙභූ 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–චිත්තසෙභූඛන්කධචචිත්තඤ්චපටිච්ච 

කනොචිත්තසෙභුස චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසෙභූ

ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසෙභූ

ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච චිත්තං, චිත්තසෙභූ ඛන්කධ ච මොභූකත ච

පටිච්චකනොචිත්තසෙභුස චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(2) 

චිත්තසෙභුසඤ්ච කනොචිත්තසෙභුසඤ්ච ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ච
කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – චිත්තසෙභුසං එෙං
ඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධාචිත්තසෙභුසච කනොචිත්තසෙභුසච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ 
චිත්තසෙභුසං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා ෙටත්තා ච

රූපං, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසෙභුසං එෙ

ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… චිත්තසෙභූ ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං(සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

242. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව (අරූපං සබ්බං උද්ධරිතබ්බං.

චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසං.) අධිපතියා නව (මොභූතා ඡසුපි පඤ්කෙසු

ොතබ්බා, අධිපතියා තීසු නත්ථි.) අනන්තක  නව, සමනන්තක  නව, 

සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය නව, 

පුක ජාකතපඤ්ච, ආකසවකනපඤ්ච, ෙම්කමනව(සබ්බත්ථනව), අවි කත
නව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

243. චිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධංපටිච්ච ද්කවඛන්ධා
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චිත්තසෙභුස චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත 
ඛන්කධපටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(එවංනවපි 
පඤ්ො ොතබ්බා. ‘‘අකෙතුෙ’’න්ති නියාකමතබ්බං. යථා අනුක ොකම
 බ්භති එවං ොතබ්බං. තීණි කමොකෙො යථා චිත්තසමුට්ඨානදුකෙ එවකමව
ොතබ්බා.) 

නෙම්මපච්චක ො 

244. චිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නෙම්මපච්චයා–චිත්තසෙභූඛන්කධපටිච්චචිත්තසෙභූකචතනා. 

කනොචිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා – බාහි ං…ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…කප.…. 

කනොචිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නෙම්මපච්චයා–චිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තොකචතනා. 

චිත්තසෙභුසඤ්ච කනොචිත්තසෙභුසඤ්ච ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ධම්කමො
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – චිත්තසෙභූ ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච 
සම්පයුත්තොකචතනා. 

නඣානපච්චක ො 

245. චිත්තසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා– පඤ්චවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.…. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

246. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  නව, නසමනන්තක  නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, 

නඋපනිස්සකය නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන ඡ, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියානව, කනොවි කතනව(එවංඉතක ද්කවපි ණනා ොතබ්බා). 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපි පටිච්චවා සදිකසො.) 
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3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

247. චිත්තසෙභුසං ධම්මං පච්චයා චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

කනොචිත්තසෙභුසං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා චිත්තං, චිත්තං පච්චයා කනොචිත්තසෙභුස 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (පටිච්චවා සදිසං, 

සබ්කබමොභූතා). (1) 

කනොචිත්තසෙභුසං ධම්මං පච්චයා චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසෙභුස 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, වත්ථුං පච්චයා චිත්තසෙභූ ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සබ්කබමොභූතාපටිච්චසදිසං).(2) 

කනොචිත්තසෙභුසංධම්මංපච්චයාචිත්තසෙභූචකනොචිත්තසෙභූච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා 

චිත්තසෙභුස ච කනොචිත්තසෙභුස ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, වත්ථුං පච්චයා

චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…

(පටිච්චසදිසං, සබ්කබමොභූතා). (3) 

248. චිත්තසෙභුසඤ්ච කනොචිත්තසෙභුසඤ්ච ධම්මං පච්චයා චිත්තසෙභූ 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්ච

පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චිත්තසෙභුස චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.… චිත්තසෙභුසං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, 

ද්කවඛන්කධච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (පටිච්චසදිසං, සබ්කබ

මොභූතා).(1) 

චිත්තසෙභුසඤ්ච කනොචිත්තසෙභුසඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොචිත්තසෙභූ 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–චිත්තසෙභූඛන්කධචචිත්තඤ්චපච්චයා 

කනොචිත්තසෙභුස චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, චිත්තසෙභූ ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා චිත්තං.චිත්තසෙභූඛන්කධචමොභූකතචපච්චයාකනොචිත්තසෙභුස

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (පටිච්චසදිසං, සබ්කබ

මොභූතා).(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

449 

පටුන 

චිත්තසෙභුසඤ්ච කනොචිත්තසෙභුසඤ්ච ධම්මං පච්චයා චිත්තසෙභූ ච 
කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – චිත්තසෙභුසං එෙං
ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්චපච්චයා ද්කවඛන්ධාචිත්තසෙභුසචකනොචිත්තසෙභුසච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාද්කව

ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… 

(පටිච්චසදිසං, සබ්කබමොභූතා).(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

249. චිත්තසෙභුසං ධම්මං පච්චයා චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා…තීණි (පටිච්චසදිසං). 

කනොචිත්තසෙභුසං ධම්මං පච්චයා කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා…කප.…චක්ඛායතනංපච්චයාචක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…
ොයායතනං…කප.…. (ඉමං චිත්තසමුට්ඨානදුෙං පච්චයවාක 
ආ ම්මණසදිසං. ඡන්නම්පි ඉකමසං පඤ්චවිඤ්ඤාණමූ ා ොතබ්බා.
සංඛිත්තං.) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

250. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 
අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

251. චිත්තසෙභුසං ධම්මං පච්චයා චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙං චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධං…කප.….(සංඛිත්තං.
සබ්බංොතබ්බං.පච්චයවා ස්ස පඤ්චවිඤ්ඤාණංඡන්නම්පිමූ ාොතබ්බා.
සබ්කබමොභූකතතීණිකයවකමොකෙො. සංඛිත්තං.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

252. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  නව, නසමනන්තක  නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, 
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නඋපනිස්සකය නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන නව, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියානව, කනොවි කතනව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

253. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා

නව, කනොවි කතනව. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

254. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අනන්තක නව(සබ්බත්ථනව), 
මග්ක තීණි…කප.…අවි කත නව. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

255. චිත්තසෙභුසං ධම්මං සංසට්කඨො චිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – චිත්තසෙභුසං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසෙභුසං ධම්මං සංසට්කඨො කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – චිත්තසෙභූ ඛන්කධ සංසට්ඨං චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

චිත්තසෙභුසං ධම්මං සංසට්කඨො චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාද්කවඛන්ධා 

චිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

256. කනොචිත්තසෙභුසං ධම්මංසංසට්කඨොචිත්තසෙභූධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – චිත්තං සංසට්ඨා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (1) 

චිත්තසෙභුසඤ්ච කනොචිත්තසෙභුසඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො චිත්තසෙභූ
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –චිත්තසෙභුසංඑෙංඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච
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සංසට්ඨාද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… 

(සංඛිත්තං).(2) 

කෙතුයාපඤ්ච, ආ ම්මකණපඤ්ච(සබ්බත්ථපඤ්ච), අවි කත පඤ්ච. 

අනුක ොමං. 

නකෙතුයා පඤ්ච (තීණි, කමොකෙො), නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත

පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ පඤ්ච, නඣාකනපඤ්ච, නමග්ක පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(ඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිසබ්බංොතබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

257. චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – චිත්තසෙභූ කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසෙභූනං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන 
පච්චකයො – චිත්තසෙභූ කෙතූ චිත්තස්ස කනොචිත්තසෙභූනං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසෙභූ කෙතූ චිත්තස්ස ෙටත්තා ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ච කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච ධම්මස්ස

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; චිත්තසෙභූ කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 
චිත්තස්ස ච චිත්තසෙභූනඤ්ච කනොචිත්තසෙභූනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

258. චිත්තසෙභූ ධම්කමොචිත්තසෙභුසස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො…නව (චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසං, නින්නානාෙ ණං). 
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අධිපතිපච්චක ො 

259. චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො…තීණි (ආ ම්මණාධිපතිපිසෙජාතාධිපතිපිොතබ්බා). 

කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමොකනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි (ආ ම්මණාධිපතිපි සෙජාතාධිපතිපි ඉකමසම්පි තිණ්ණං
ොතබ්බා. නවපි පඤ්ො චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසා. අන්කත තීණි 
ආ ම්මණාධිපතිකයව). 

අනන්ත පච්ච ාදි 

260. චිත්තසෙභූ ධම්කමොචිත්තසෙභුසස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො… නව (චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසං, නින්නානාෙ ණං)…

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… නව (පටිච්චසදිසා) … 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… නව (පටිච්චසදිසා)… 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නව (පටිච්චසදිසා)…

නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… නව (පච්චයවා සදිසා)…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව(චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසා). 

පුක ජාතපච්චක ො 

261. කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං…

තීණි (කනොචිත්තසෙභූ මූ ංකයව  බ්භති, චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසා. තීණිපි
නින්නානාෙ ණං). 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

262. චිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා චිත්තසෙභූ ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස කනොචිත්තසෙභුසස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(1) 

චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං)… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 
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ෙම්මපච්චක ො 

263. චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – චිත්තසෙභූ කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසෙභූනං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
චිත්තසෙභූ කචතනා විපාොනං චිත්තසෙභූනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – චිත්තසෙභූ කචතනා
චිත්තස්ස කනොචිත්තසෙභූනං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
චිත්තසෙභූ කචතනා විපාෙස්ස චිත්තස්ස ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ච කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
චිත්තසෙභූ කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච 
චිත්තසෙභූනඤ්ච කනොචිත්තසෙභූනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
චිත්තසෙභූ කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

විපාෙපච්ච ාදි 

264. චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො (චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසං)… ආො පච්චකයන පච්චකයො… නව
(චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසා.ඉමම්පිඑෙං ෙබළීො ආො සදිසං).චිත්තසෙභූ
ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… නව

(චිත්තසමුට්ඨානදුෙසදිසං, නින්නානාෙ ණං)… ඣානපච්චකයන 
පච්චකයො… තීණි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… තීණි…
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…පඤ්ච. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

265. චිත්තසෙභූ ධම්කමොචිත්තසෙභුසස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතා – චිත්තසෙභූඛන්ධාචිත්තසෙභූනංචිත්තසමුට්ඨානානං 

රූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 
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පටුන 

චිත්තසෙභූ ධම්කමොකනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – චිත්තසෙභූ ඛන්ධා
කනොචිත්තසෙභූනං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – චිත්තසෙභූ ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස කනොචිත්තසෙභුසස්ස ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ච කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතා – චිත්තසෙභූ ඛන්ධා
චිත්තසෙභූනඤ්ච කනොචිත්තසෙභූනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

266. කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. 

සෙජාතං – චිත්තං කනොචිත්තසෙභූනං චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං ෙටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; චිත්තං වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො; වත්ථු චිත්තස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
ොයායතනං…කප.… වත්ථු චිත්තස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතං – චිත්තං පුක ජාතස්ස ඉමස්ස කනොචිත්තසෙභුසස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

කනොචිත්තසෙභූධම්කමොචිත්තසෙභුසස්සධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – චිත්තං චිත්තසෙභූනං

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථු චිත්තසෙභූනං ඛන්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ච කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච 

ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
චිත්තංචිත්තසෙභූනඤ්චකනොචිත්තසෙභූනඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච
රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ොයායතනං…කප.…
වත්ථු චිත්තස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

455 

පටුන 

267. චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතා – චිත්තසෙභූඛන්ධා චචිත්තඤ්ච
චිත්තසෙභූනංචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
චිත්තසෙභූ ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච කනොචිත්තසෙභූනං චිත්තසමුට්ඨානානං 

රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ …කප.…. 

පච්ඡාජාතා – චිත්තසෙභූ ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

කනොචිත්තසෙභුසස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා චිත්තසෙභුසස්ස ච 
කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –
චිත්තසෙභූ ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච චිත්තසෙභූනඤ්ච කනොචිත්තසෙභූනඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්චක ො 

268. චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–චිත්තසෙභූඑකෙො ඛන්කධො…කප.…(පටිච්චසදිසං).(1) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ච කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච ධම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසෙභූ එකෙො ඛන්කධො…කප.…

(පටිච්චසදිසං). (3) 

කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).

(1) 

කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං.(2) 

කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ච කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච 

ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං).(3) 

269. චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො –
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චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච ද්වින්නං ඛන්ධානං…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…

(සබ්බංපටිසන්ධියං ොතබ්බං, සෙජාතංපුක ජාතම්පි).(1) 

චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා චක්ඛායතනඤ්ච 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තා…කප.… චිත්තසෙභූ ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච
කනොචිත්තසෙභූනං චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතා – චිත්තසෙභූ ඛන්ධා ච වත්ථු ච චිත්තස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතා – චිත්තසෙභූඛන්ධාච මොභූතාචකනොචිත්තසෙභූනං

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (පටිසන්ධික්ඛකණ

තීණිපි ොතබ්බා). පච්ඡාජාතා – චිත්තසෙභූ ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච
පුක ජාතස්සඉමස්සකනොචිත්තසෙභුසස්සොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – චිත්තසෙභූ ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස

කනොචිත්තසෙභුසස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
චිත්තසෙභූ ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා චිත්තසෙභුසස්ස ච 

කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච

චක්ඛායතනංච…කප.… (පච්චයවා සදිසං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

270. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතපඤ්ච, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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271. චිත්තසෙභූ ධම්කමොචිත්තසෙභුසස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

චිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ච කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

272. කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනොචිත්තසෙභූ ධම්කමො චිත්තසෙභුසස්ස ච කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච 

ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො … සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

273. චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා චිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා කනොචිත්තසෙභුසස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසෙභූ ච කනොචිත්තසෙභූ ච ධම්මා චිත්තසෙභුසස්ස ච 
කනොචිත්තසෙභුසස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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274. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

275. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි

(සබ්බත්ථතීණි), නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

276. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොමමාතිො
ොතබ්බා). 

චිත්තසෙභූදුෙංනිට්ඨිතං. 

62. චිත්තානුපරිවත්තිදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

277. චිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච චිත්තානුපරිවත්ති ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තානුපරිවත්තිං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධාචිත්තානුපරිවත්තිංචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කවඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යථා චිත්තසෙභූදුෙංඑවංඉමං දුෙංොතබ්බං, 
නින්නානාෙ ණං). 

චිත්තානුපරිවත්තිදුෙංනිට්ඨිතං. 

63. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

278. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානංධම්මංපටිච්චචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ පටිච්ච එකෙො ඛන්කධො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 
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චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා– චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනඛන්කධපටිච්ච

චිත්තං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනඛන්කධපටිච්චචිත්තංෙටත්තාචරූපං. (2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

279. කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තං

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං, චිත්තං පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං, එෙං
මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං. (1) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, පටිසන්ධික්ඛකණ

වත්ථුංපටිච්චචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානාඛන්ධා.(2) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –

චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, 

පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චචිත්තංසම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

280. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච
ධම්මංපටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, 
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්චද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

460 

පටුන 

රූපං, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනඛන්කධ

ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, 
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච

චිත්තං. (2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොචකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොචධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං

ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධාචිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.…

(සංඛිත්තං). (3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

281. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත පඤ්ච, ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම නව, 

විපාකෙනව(සබ්බත්ථනව), අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

282. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මංපටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං

එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත

ඛන්කධපටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 
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චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා – අකෙතුකෙ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන

ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා –
අකෙතුෙං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා

චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

283. කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා –

අකෙතුෙංචිත්තංපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තං පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, චිත්තං පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං, 

එෙංමොභූතං…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තං පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච 

සම්පයුත්තො ඛන්ධා, අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානාඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ තංඋද්ධච්චසෙ තං චිත්තං

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා –

අකෙතුෙං චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණචිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධාෙටත්තාච

රූපං, අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං සම්පයුත්තො ච

ඛන්ධා.(3) 

284. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච 
ධම්මංපටිච්චචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා
– අකෙතුෙං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච

ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිතඤ්ච…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච 

වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත 
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. (1) 
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චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–
අකෙතුකෙ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, අකෙතුකෙ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච

මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනඛන්කධචමොභූකතච

පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන

ඛන්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්ච චිත්තං.(2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොචකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොචධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං

ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව

ඛන්කධ…කප.… (අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(3) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

285. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

චිත්තං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං, චිත්තං පටිච්ච වත්ථු, එෙං මොභූතං…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා– චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනඛන්කධ චචිත්තඤ්චපටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච මොභූකත ච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං(පටිසන්ධික්ඛකණද්කව, සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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286. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන ඡ, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

287. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි(සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

288. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අනන්තක නව(සංඛිත්තං). 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

289. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානංධම්මංපච්චයාචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා(සංඛිත්තං)තීණි(පටිච්චවා සදිසා). 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තං

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, වත්ථුං පච්චයා චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවමොභූතා).(1) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

වත්ථුං පච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා ඛන්ධා (පටිසන්ධික්ඛකණ ද්කවපි

ොතබ්බා)තීණි.(3) 

290. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච

ධම්මංපච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, 
ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච
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වත්ථුඤ්චපච්චයාද්කව ඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.…(පටිසන්ධික්ඛකණ

ද්කවපිොතබ්බා).(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පච්චයා කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පච්චයා

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං රූපං, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච

මොභූකත ච පච්චයා කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං රූපං, 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා චිත්තං

(පටිසන්ධික්ඛකණතීණිපිොතබ්බා).(2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං
ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

291. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මංපච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා…තීණි (පටිච්චසදිසා). 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං…කප.…

වත්ථුංපච්චයාචිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා…කප.… ොයායතනං…කප.… චිත්තං

පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා

ඛන්ධා(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(2) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
චකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා–
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා…කප.… 
ොයායතනං…කප.… වත්ථුං පච්චයා චිත්තං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

(පටිසන්ධික්ඛකණ එෙංොතබ්බං).(3) 
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292. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච
ධම්මං පච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව 
ඛන්කධ…කප.…ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.…චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං

එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, 

ද්කවඛන්කධ…කප.…(පටිසන්ධික්ඛකණ ද්කවොතබ්බා).(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පච්චයා කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කත ඛන්කධ ච චක්ඛායතනඤ්ච

පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං …කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ කත…කප.…
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා චිත්තං

(පටිසන්ධික්ඛකණඑෙං ොතබ්බං). (2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං 
පච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං

ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පච්චයාද්කවඛන්ධාචිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.…

(පටිසන්ධික්ඛකණඑෙං ොතබ්බං, සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

293. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 
අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

294. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මංපච්චයා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා(එවංනවපඤ්ොොතබ්බා. පච්චයවාක 

පඤ්චවිඤ්ඤාණම්පිොතබ්බං, තීණිකයවකමොකෙො). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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295. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන නව, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 

4. නිස්ස වාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

296. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං සංසට්කඨො
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං සංසට්කඨො 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ සංසට්ඨං චිත්තං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානංධම්මංසංසට්කඨො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, 

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං සංසට්කඨො 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – චිත්තං

සංසට්ඨා සම්පයුත්තොඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානඤ්ච ධම්මං
සංසට්කඨො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං එෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චසංසට්ඨාද්කවඛන්ධා, 

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) (සංඛිත්තං.) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

467 

පටුන 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

297. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච (සබ්බත්ථ

පඤ්ච), අවි කතපඤ්ච. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

298. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං සංසට්කඨො
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා (සංඛිත්තං.
තීණිකයවකමොකෙො). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

299. නකෙතුයා පඤ්ච, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නඣාකනපඤ්ච, නමග්ක පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

300. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස
ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා කෙතූ

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(මූ ංොතබ්බං) චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානාකෙතූ

චිත්තස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(මූ ංොතබ්බං) චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානාකෙතූ
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 
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ආ ම්මණපච්චක ො 

301. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනඛන්කධ
ආ බ්භ චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ආ බ්භ චිත්තං උප්පජ්ජති. (මූ ං
ොතබ්බං) චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකන ඛන්කධ ආ බ්භ චිත්තඤ්ච

සම්පයුත්තොචඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(3) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමොකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අරියාමග් ාවුට්ඨහිත්වාමග් ං 
පච්චකවක්ඛන්ති…කප.… නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං

ක ොත්රභුසස්ස…කප.…. (සංඛිත්තං. යථා චිත්තසෙභූදුකෙ ආ ම්මණං එවං

ොතබ්බං, නින්නානාෙ ණං.නවපි පඤ්ො.) 

අධිපතිපච්චක ො 

302. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති…

තීණි (ද්කවපිඅධිපතීොතබ්බා).(3) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමොකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති…

තීණි(ද්කවපි අධිපතිොතබ්බා).(3) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති. (එොකයව අධිපති ොතබ්බා, නවපි පඤ්ො. යථා

චිත්තසෙභූදුෙං, එවංොතබ්බං, නින්නානාෙ ණං). 

අනන්ත පච්ච ාදි 

303. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (නවපි පඤ්ො
චිත්තසෙභූදුෙසදිසා)… සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… නව…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… නව (පටිච්චසදිසා)… 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නව (පටිච්චසදිසා)…

නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව (පච්චයසදිසා)…උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො(නවපිපඤ්ොචිත්තසෙභූදුෙසදිසා, නින්නානාෙ ණං). 

පුක ජාතපච්ච ාදි 
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304. කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං… තීණි (චිත්තසෙභූදුෙසදිසා, 
නින්නානාෙ ණං). 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 

ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (චිත්තසෙභූදුෙසදිසා, 
නින්නානාෙ ණං. තීණිපි පච්ඡාජාතා. ද්කව. එෙමූ ානං එො ඝටනා)…
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…නව. 

ෙම්මපච්ච ාදි 

305. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… තීණි (චිත්තසෙභූදුෙසදිසා

නින්නානාෙ ණා. තීණිපි සෙජාතා, නානාක්ඛණිො)… විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො… නව… ආො පච්චකයන පච්චකයො… නව 

(චිත්තසෙභූ මනසදිසා, එෙංකයව ෙබළීො ං ආො ං)…
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…නව… ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…
මග් පච්චකයන පච්චකයො… තීණි… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…
පඤ්ච. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

306. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස

ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 

ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ොයායතනං…කප.…වත්ථුචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානං

ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්සචධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො
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– සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තස්ස 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථු
චිත්තස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං). 

අත්ථිපච්චක ො 

307. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස
ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චසදිසා).
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො

(පටිච්චසදිසා).(3) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමොකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආො ං, ඉන්ද්රියං (පුක ජාතසදිසං පුක ජාතං ොතබ්බං. සබ්බං සංඛිත්තං.

විත්ථාක තබ්බං). (1) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 

චිත්තං සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො, පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානං ඛන්ධානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං (පුක ජාතසදිසං, නින්නානාෙ ණං).

(2) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – චිත්තං සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තස්ස
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සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං 

(පුක ජාතසදිසං). (3) 

308. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච
ධම්මා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො
ඛන්කධො ච චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච ද්වින්නං ඛන්ධානං…කප.… ද්කව ඛන්ධා
ච…කප.… චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්ච
ද්වින්නං ඛන්ධානං…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ කතො…කප.… චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො එකෙො

ඛන්කධොච චිත්තඤ්ච ද්වින්නංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො, ද්කව
ඛන්ධා ච…කප.… චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
ද්වින්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.…(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා ච චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තා…කප.…
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානං

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා ඛන්ධා ච

මොභූතාචචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානං රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො, 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා ඛන්ධා ච වත්ථු ච චිත්තස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො (පටිසන්ධික්ඛකණ තීණි ොතබ්බා). පච්ඡාජාතා – 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා ඛන්ධා ච චිත්තඤ්ච ෙබළීොක ො
ආොක ො ච ඉමස්ස කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානාඛන්ධාච
චිත්තඤ්ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්ච ද්වින්නං

ඛන්ධානං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ කතො…කප.…. සෙජාකතො – 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො එකෙොඛන්කධොචචිත්තඤ්චද්වින්නංඛන්ධානං
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චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, ද්කව ඛන්ධා
ච…කප.…චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොඑකෙොඛන්කධොච වත්ථුචද්වින්නං 

ඛන්ධානංචිත්තස්සචඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො, ද්කවඛන්ධාච…කප.…

(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

309. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා නව, 

නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

310. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

311. කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්සධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

312. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච
ධම්මා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

313. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත 
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

314. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනිස්සකය තීණි

(සබ්බත්ථතීණි), නසම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

315. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියානව (සබ්බත්ථනව, 
අනුක ොමමාතිො). 
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චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙංනිට්ඨිතං. 

64. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභූදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

316. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුසං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුසං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යථා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙං, එවංඉමම්පිදුෙං, නින්නානාෙ ණං). 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභූදුෙංනිට්ඨිතං. 

65. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

317. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්ති ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං එෙං ඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යථා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙසදිසං, නින්නානාෙ ණං). 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිදුෙංනිට්ඨිතං. 

66. අජ්ඣත්තිෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

318. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තංපටිච්චඅජ්ඣත්තිෙංෙටත්තාරූපං.

(1) 
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අජ්ඣත්තිෙංධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–

චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා බාහි ංෙටත්තා ච

රූපං. (2) 

අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තො 

ඛන්ධාඅජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චෙටත්තාරූපං.(3) 

319. බාහි ං ධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–

බාහි ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණබාහි ං එෙංඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා

බාහි ං ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, 

වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

බාහි ංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා–

බාහික  ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණ බාහික  ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තං අජ්ඣත්තිෙං ෙටත්තා ච රූපං, පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ං වත්ථුං

පටිච්චචිත්තං.(2) 

බාහි ංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – බාහි ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණබාහි ං
එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච

ෙටත්තාරූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච

චිත්තං සම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

320. අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච

ඛන්කධපටිච්ච අජ්ඣත්තිෙංෙටත්තාරූපං.(1) 

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – බාහි ං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කවඛන්කධච…කප.…චිත්තඤ්චමොභූකතච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා බාහි ං ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.… චිත්තඤ්ච මොභූකත ච පටිච්ච බාහි ං ෙටත්තාරූපං, 

පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චබාහි ා ඛන්ධා.(2) 
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අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ො ච

ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ං එෙං
ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච 

ෙටත්තාරූපං, ද්කවඛන්කධච…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

321. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–චිත්තං පටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තො ඛන්ධා.(1) 

බාහි ං ධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා –

බාහි ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…වත්ථුංපටිච්චඛන්ධා.(1) 

බාහි ං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා – බාහික  ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; පටිසන්ධික්ඛකණ

බාහික ඛන්කධ පටිච්චචිත්තං, පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චචිත්තං.(2) 

බාහි ංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

ආ ම්මණපච්චයා – බාහි ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, 
ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණබාහි ංඑෙංඛන්ධං පටිච්ච ද්කව 

ඛන්ධා චිත්තඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුං පටිච්ච

චිත්තං සම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්චධම්මංපටිච්ච බාහික ොධම්කමොඋප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–බාහි ංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්ච පටිච්චද්කවඛන්ධා, 
ද්කවඛන්කධච…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණබාහි ංඑෙංඛන්ධං චිත්තඤ්ච

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ං

එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.… (සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

322. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක  පඤ්ච, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නිස්සකයනව, උපනිස්සකය පඤ්ච, පුක ජාකත පඤ්ච, ආකසවකන පඤ්ච, 
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ෙම්කමනව, විපාකෙනව(සබ්බත්ථනව), සම්පයුත්කතපඤ්ච, විප්පයුත්කත

නව, අත්ථියානව, නත්ථියාපඤ්ච, වි කතපඤ්ච, අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

323. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච අජ්ඣත්තිෙං

ෙටත්තාරූපං. (1) 

අජ්ඣත්තිෙංධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා

–අකෙතුෙංචිත්තංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා බාහි ං

ෙටත්තා ච රූපං, විචිකිච්ඡාසෙ තං උද්ධච්චසෙ තං චිත්තං පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච 

සම්පයුත්තොඛන්ධාඅජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චෙටත්තාරූපං.(3) 

324. බාහි ං ධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා
– අකෙතුෙංබාහි ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කවඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ …කප.… (යාව
අසඤ්ඤසත්තා) විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො. (1) 

බාහි ංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා

– අකෙතුකෙ බාහික  ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ 

බාහික  ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තං අජ්ඣත්තිෙං ෙටත්තා ච රූපං, 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුංපටිච්චචිත්තං.(2) 

බාහි ංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං බාහි ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා 

චිත්තඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ …කප.… 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා

චිත්තඤ්ච අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච ෙටත්තාරූපං, 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච චිත්තං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා.

(3) 
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325. අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච

සම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්ච අජ්ඣත්තිෙංෙටත්තාරූපං.(1) 

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංබාහි ංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්චද්කව 

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙං

චිත්තඤ්ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණබාහි ං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධා බාහි ං ෙටත්තා ච රූපං; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච

මොභූකත ච පටිච්ච බාහි ං ෙටත්තාරූපං, අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ 

චිත්තඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච බාහි ා ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච චිත්තඤ්ච පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(2) 

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ං
එෙං ඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්චද්කවඛන්ධාඅජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්ච

ෙටත්තාරූපං, ද්කවඛන්කධච…කප.….(3) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

326. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච අජ්ඣත්තිෙං

ෙටත්තාරූපං. (1) 

අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණචිත්තං පටිච්චබාහි ංෙටත්තාරූපං.(2) 

අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති නආ ම්මණපච්චයා; පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පටිච්ච 

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චෙටත්තාරූපං.(3) 

බාහි ංධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා–

බාහික  ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ බාහික 

ඛන්කධපටිච්චබාහි ංෙටත්තාරූපං, බාහික ඛන්කධපටිච්චවත්ථු, එෙං 

මොභූතං…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 
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බාහි ං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ බාහික  ඛන්කධ පටිච්ච

අජ්ඣත්තිෙං ෙටත්තාරූපං.(2) 

බාහි ංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ බාහික  ඛන්කධ පටිච්ච 

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චෙටත්තාරූපං.(3) 

327. අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච

සම්පයුත්තකෙචඛන්කධ පටිච්චඅජ්ඣත්තිෙංෙටත්තාරූපං.(1) 

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා–බාහික ඛන්කධචචිත්තඤ්චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං, චිත්තඤ්ච මොභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං 

(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවොතබ්බා). 

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච 
සම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්චඅජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චෙටත්තාරූපං 

(සංඛිත්තං).(3) 

නඣානපච්චක ො 

328. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණං…කප.…. 

බාහි ං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා – 

චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.… බාහි ං…
ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං… අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. බාහි ං
ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා –
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… 

ොයවිඤ්ඤාණසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච ොයවිඤ්ඤාණං. බාහි ං ධම්මං 
පටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනඣානපච්චයා– 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා

චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච, ද්කව ඛන්කධ…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං

ඛන්ධං…කප.….(3) 
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අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපටිච්චබාහික ොධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණං(චක්ෙං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

329. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  නව (සබ්බත්ථ නව), නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ පඤ්ච, 

නආොක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන පඤ්ච, නමග්ක  නව, 

නසම්පයුත්කතනව, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච, කනොනත්ථියානව, කනොවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

330. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණනව, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

331. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ පඤ්ච, අනන්තක  පඤ්ච, 

සමනන්තක  පඤ්ච, සෙජාකතනව…කප.…මග්ක තීණි(සංඛිත්තං). 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපිපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

332. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

බාහි ං ධම්මං පච්චයා බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

බාහි ං එෙං ඛන්ධං පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව 

ඛන්කධ…කප.… (පටිසන්ධික්ඛකණ ද්කවපි ොතබ්බා, යාව අජ්ඣත්තිො
මොභූතා) වත්ථුං පච්චයා බාහි ා ඛන්ධා. බාහි ං ධම්මං පච්චයා
අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–බාහික ඛන්කධපච්චයා

චිත්තං, වත්ථුංපච්චයා චිත්තං(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).බාහි ං
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ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – බාහි ං එෙං ඛන්ධං පච්චයා ද්කව ඛන්ධා චිත්තඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… වත්ථුං පච්චයා චිත්තං

සම්පයුත්තොචඛන්ධා(පටිසන්ධික්ඛකණද්කවපිොතබ්බා).(3) 

333. අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තඤ්ච
සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පච්චයා අජ්ඣත්තිෙං ෙටත්තාරූපං.
අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච ධම්මං පච්චයා බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – බාහි ං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… චිත්තඤ්ච මොභූකත ච 

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, චිත්තඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාබාහි ාඛන්ධා 

(පටිසන්ධික්ඛකණ තීණිපි ොතබ්බා). අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච ධම්මං
පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ං එෙං ඛන්ධඤ්ච චිත්තඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්ච ෙටත්තාරූපං, ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

334. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං …කප.…. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පච්චයා බාහික ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච
පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා…කප.…ොයායතනඤ්ච…කප.…

චිත්තං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….
අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං

සම්පයුත්තො චඛන්ධා…කප.…ොයායතනං…කප.….(3) 

බාහි ංධම්මංපච්චයාබාහික ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – 

බාහි ං එෙං ඛන්ධං පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා බාහි ා ඛන්ධා. බාහි ං ධම්මං
පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – බාහික 

ඛන්කධ පච්චයා චිත්තං, වත්ථුං පච්චයා චිත්තං (පටිසන්ධික්ඛකණ ද්කවපි
ොතබ්බා). බාහි ං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිආ ම්මණපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාචිත්තඤ්ච සම්පයුත්තොච

ඛන්ධා(පටිසන්ධික්ඛකණඑෙංොතබ්බං).(3) 

335. අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතඛන්කධච
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චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ කත…කප.…. 

අජ්ඣත්තිෙඤ්චබාහි ඤ්චධම්මංපච්චයාබාහික ොධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.… බාහි ං එෙං ඛන්ධඤ්ච

චිත්තඤ්චපච්චයාද්කවඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…චිත්තඤ්චවත්ථුඤ්ච
පච්චයා බාහි ා ඛන්ධා (පටිසන්ධික්ඛකණ ද්කවපි ොතබ්බා).
අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච 
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං

ඛන්ධඤ්ච චක්ඛායතනඤ්චපච්චයාද්කවඛන්ධාචක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්ච, ද්කව

ඛන්කධ…කප.… (සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

336. කෙතුයානව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව(සබ්බත්ථ 

නව), අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

337. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං පච්චයා අජ්ඣත්තිෙං

ෙටත්තාරූපං, චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං. (සංඛිත්තං. එවං
නවපි පඤ්ො ොතබ්බා. පඤ්චවිඤ්ඤාණම්පි පකවකසත්වා තීණිකයව
කමොකෙො.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

338. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  නව, නසමනන්තක  නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, 
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නඋපනිස්සකය නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙපඤ්ච, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකනනව, නමග්ක නව, නසම්පයුත්කතනව, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච, 

කනොනත්ථියා නව, කනොවි කතනව. 

4. නිස්ස වාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

339. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං සංසට්කඨො බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – චිත්තං සංසට්ඨා සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ

චිත්තංසංසට්ඨාසම්පයුත්තො ඛන්ධා.(1) 

බාහි ං ධම්මං සංසට්කඨො බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

බාහි ං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. බාහි ං ධම්මං සංසට්කඨො අජ්ඣත්තිකෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – බාහික  ඛන්කධ සංසට්ඨං චිත්තං; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. බාහි ං ධම්මං සංසට්කඨො අජ්ඣත්තිකෙො ච
බාහික ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–බාහි ංඑෙංඛන්ධං සංසට්ඨා

ද්කවඛන්ධාචිත්තඤ්ච, ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

(3) 

අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බාහි ඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො බාහික ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා – බාහි ංඑෙංඛන්ධඤ්චචිත්තඤ්චසංසට්ඨාද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (සංඛිත්තං).

කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච (සබ්බත්ථ පඤ්ච), 
අවි කතපඤ්ච(අනුක ොමං). 

අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං සංසට්කඨො බාහික ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකෙතුපච්චයා(එවංපඤ්චොතබ්බා, තීණිකයවකමොකෙො). 

නකෙතුයා පඤ්ච, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නඣාකන පඤ්ච, නමග්ක  පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච
(පච්චනීයං). 
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6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

340. බාහික ො ධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො–
බාහි ා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ා කෙතූ
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංබාහි ානඤ්චෙටත්තාරූපානංකෙතුපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

බාහික ො ධම්කමොඅජ්ඣත්තිෙස්සධම්මස්ස කෙතුපච්චකයනපච්චකයො–

බාහි ාකෙතූචිත්තස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණබාහි ා
කෙතූ චිත්තස්ස අජ්ඣත්තිොනඤ්ච ෙටත්තාරූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – බාහි ා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච
අජ්ඣත්තිොනඤ්ච බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

341. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චිත්තං ආ බ්භ චිත්තං උප්පජ්ජති. (මූ ං 

පුච්ඡිතබ්බං)චිත්තං ආ බ්භබාහි ාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. (මූ ංපුච්ඡිතබ්බං)

චිත්තංආ බ්භචිත්තඤ්චසම්පයුත්තොචඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.(3) 

බාහික ො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භ ාක ො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; 

පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.…
අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං

පච්චකවක්ඛන්ති…නිබ්බානංක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 
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ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.අරියාබාහික පහීකනකික කස 

පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ

කික කස ජානන්ති, රූකප…කප.… වත්ථුං බාහික  ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන 

බාහි චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.… බාහි ා ඛන්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛතිඅස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භචිත්තංඋප්පජ්ජති.පුබ්කබ 

සුචිණ්ණානි…කප.…ඣානං…කප.…(සංඛිත්තං, සබ්බංොතබ්බං)පුබ්කබ 
සමුදාචිණ්කණ…කප.… රූකප…කප.… වත්ථුං බාහික  ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ චිත්තං
උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති…කප.… රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.… බාහි ා ඛන්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භචිත්තඤ්චසම්පයුත්තොචඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති(සංඛිත්තං, සබ්බං

ොතබ්බං). බාහික  ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං ආ බ්භ චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.
දිබ්කබනචක්ඛනාරූපංපස්සති…කප.…රූපායතනංචක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස ච
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…

බාහි ා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අධිපතිපච්චක ො 

342. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – චිත්තං රංෙත්වාචිත්තං 

උප්පජ්ජති.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො

–ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – චිත්තං රංෙත්වා

බාහි ාඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – චිත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

(මූ ං) ආ ම්මණාධිපති – අජ්ඣත්තිෙං චිත්තං  රං ෙත්වා චිත්තඤ්ච

සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

බාහික ො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා…කප.…

තීණි(ද්කවඅධිපතී තිණ්ණම්පිොතබ්බා).(3) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(තිණ්ණම්පිඑොකයවඅධිපති). 

අනන්ත පච්ච ාදි 

343. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො –පුරිමංපුරිමංචිත්තංපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස 
චිත්තස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

බාහික ො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – 
පුරිමා පුරිමා බාහි ා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.… තීණි
(තිණ්ණම්පිඑෙසදිසා). 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… තීණි, සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…

නව, සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… නව (පටිච්චසදිසා), 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… පඤ්ච (පටිච්චසදිසා), 

නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව, (පච්චයවා සදිසා). 

උපනිස්ස පච්චක ො 
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344. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
චිත්තංචිත්තස්සඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

බාහික ොධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.….

පෙතූපනිස්සකයො–සද්ධං උපනිස්සායදානංකදති…කප.…මානංජප්කපති, 

දිට්ඨිං ණ්ොති; සී ං…කප.…කසනාසනං උපනිස්සායදානංකදති…කප.…

සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… 

ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො, (තීණිපි පූක ත්වා

ොතබ්බා, චිත්තස්සාතිොතබ්බා, සම්පයුත්තොනඤ්චාතිොතබ්බා). 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

පුක ජාතපච්චක ො 

345. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං …කප.… ොයං අනිච්චකතො…කප.…

විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ චිත්තං උප්පජ්ජති. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…ොයායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්සපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. (1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.…ොයං අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාකදති…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං

ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… ොයං අනිච්චකතො…කප.… 

විපස්සති, තං ආ බ්භ චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා ච උප්පජ්ජන්ති. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච
ඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච 

ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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346. බාහික ො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං

සුණාති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු බාහි ානං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… තං ආ බ්භ

චිත්තං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා

සද්දං සුණාති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු චිත්තස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – රූකප…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං
අනිච්චකතො…කප.… තං ආ බ්භ චිත්තඤ්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා ච 

උප්පජ්ජන්ති.දිබ්කබනචක්ඛනාරූපංපස්සති, දිබ්බායකසොතධාතුයාසද්දං 

සුණාති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු චිත්තස්සසම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

347. අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 
චක්ඛායතනඤ්ච වත්ථු ච චිත්තස්ස…කප.… ොයායතනඤ්ච වත්ථු ච

චිත්තස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො; රූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ොයායතනඤ්ච 

ොයවිඤ්ඤාණස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා බාහි ස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 
චක්ඛායතනඤ්ච වත්ථු ච බාහි ානං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන 
පච්චකයො…කප.… ොයායතනඤ්ච වත්ථු ච බාහි ානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො; රූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන 
පච්චකයො…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ොයායතනඤ්ච

ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච 

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. චක්ඛායතනඤ්ච වත්ථු ච චිත්තස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච 
ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ොයායතනඤ්ච වත්ථු
ච…කප.… රූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස
සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච…කප.….(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

348. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අජ්ඣත්තිො ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අජ්ඣත්තිෙස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පච්ඡාජාතා අජ්ඣත්තිො ඛන්ධා පුක ජාතස්ස
ඉමස්සබාහි ස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං) 
පච්ඡාජාතා අජ්ඣත්තිො ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අජ්ඣත්තිෙස්ස ච
බාහි ස්ස ච ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (එවං නවපි පඤ්ො 

ොතබ්බා), ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො(නවපඤ්ොොතබ්බා). 

ෙම්ම-විපාෙපච්ච ා 

349. බාහික ො ධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – බාහි ා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – බාහි ා කචතනා විපාොනං

බාහි ානංඛන්ධානංෙටත්තා චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බාහික ො ධම්කමොඅජ්ඣත්තිෙස්සධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – බාහි ා කචතනා චිත්තස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
බාහි ා කචතනා විපාෙස්ස චිත්තස්ස අජ්ඣත්තිොනඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – බාහි ා
කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

නානාක්ඛ්ණිො – බාහි ා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච 
අජ්ඣත්තිොනඤ්ච බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) විපාෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 
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ආො පච්චක ො 

350. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ආො ා

අජ්ඣත්තිොනංෙටත්තාරූපානංආො පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙොධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො
– අජ්ඣත්තිොආො ාසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ආො පච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණඅජ්ඣත්තිොආො ා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංබාහි ානඤ්චෙටත්තාරූපානංආො පච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ආො ා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අජ්ඣත්තිොනඤ්ච බාහි ානඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

351. බාහික ො ධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො–
බාහි ාආො ාසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං

ආො පච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… බාහික ො

ෙබළීොක ොආොක ොබාහි ස්සොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බාහික ො ධම්කමොඅජ්ඣත්තිෙස්සධම්මස්ස ආො පච්චකයනපච්චකයො

– බාහි ා ආො ා චිත්තස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ
බාහි ා ආො ා චිත්තස්ස අජ්ඣත්තිොනඤ්ච ෙටත්තාරූපානං 

ආො පච්චකයන පච්චකයො; බාහික ො ෙබළීොක ො ආොක ො

අජ්ඣත්තිෙස්ස ොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 
ආො පච්චකයන පච්චකයො – බාහි ා ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ා ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච
අජ්ඣත්තිොනඤ්ච බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං ආො පච්චකයන

පච්චකයො; බාහික ොෙබළීොක ොආොක ො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච

ොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

352. අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච

ආො ාඅජ්ඣත්තිොනංෙටත්තාරූපානං ආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා බාහි ස්ස ධම්මස්ස 
ආො පච්චකයන පච්චකයො – අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච ආො ා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
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ආො පච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච
ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

ආො පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච 
ධම්මස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ච
බාහි ා ච ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අජ්ඣත්තිොනඤ්ච

බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානංආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ඉන්ද්රි පච්චක ො 

353. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ඉන්ද්රියා 

අජ්ඣත්තිොනංෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො, චක්ඛන්ද්රියං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්ස 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙොධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො
–අජ්ඣත්තිොඉන්ද්රියාසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො
ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං 

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො, චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං
ඛන්ධානං…කප.… ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ඉන්ද්රියා 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අජ්ඣත්තිොනඤ්ච බාහි ානඤ්ච

ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො, චක්ඛන්ද්රියං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.… ොයින්ද්රියං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

354. බාහික ො ධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො
– බාහි ා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ බාහි ා ඉන්ද්රියා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො, රූපජීවිතින්ද්රියං බාහි ානං ෙටත්තාරූපානං

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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බාහික ොධම්කමොඅජ්ඣත්තිෙස්සධම්මස්සඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො

–බාහි ාඉන්ද්රියාචිත්තස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ
බාහි ා ඉන්ද්රියා චිත්තස්ස අජ්ඣත්තිොනඤ්ච ෙටත්තාරූපානං 

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො, රූපජීවිතින්ද්රියං අජ්ඣත්තිොනං

ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – බාහි ා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණබාහි ා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තස්ස ච 
අජ්ඣත්තිොනඤ්ච බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො, රූපජීවිතින්ද්රියං අජ්ඣත්තිොනඤ්ච බාහි ානඤ්ච 

ෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

355. අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණඅජ්ඣත්තිොචබාහි ා ච

ඉන්ද්රියා අජ්ඣත්තිොනං ෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො, 
චක්ඛන්ද්රියඤ්ච උකපක්ඛින්ද්රියඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ොයින්ද්රියඤ්ච සුඛින්ද්රියං ච…කප.… ොයින්ද්රියඤ්ච

දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණස්සඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා බාහි ස්ස ධම්මස්ස 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච ඉන්ද්රියා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච
ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං බාහි ානඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො, චක්ඛන්ද්රියඤ්ච උකපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…කප.…
ොයින්ද්රියඤ්ච සුඛින්ද්රියඤ්ච…කප.… ොයින්ද්රියඤ්ච දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච

ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානංඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච 
ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ච
බාහි ා ච ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අජ්ඣත්තිොනඤ්ච

බාහි ානඤ්චෙටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො, චක්ඛන්ද්රියඤ්ච
උකපක්ඛින්ද්රියඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො… ොයින්ද්රියඤ්ච…කප.….(3) 

ඣානපච්ච ාදි 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

493 

පටුන 

356. බාහික ො ධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සඣානපච්චකයනපච්චකයො…
තීණි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… තීණි… සම්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…පඤ්ච. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

357. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. 

සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ චිත්තං අජ්ඣත්තිොනං ෙටත්තාරූපානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අජ්ඣත්තිො ඛන්ධා 
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අජ්ඣත්තිෙස්ස ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – අජ්ඣත්තිො

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තානං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – අජ්ඣත්තිො ඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සබාහි ස්සොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. 

සෙජාතා – පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ඛන්ධා අජ්ඣත්තිොනඤ්ච 

බාහි ානඤ්චෙටත්තාරූපානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං…කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අජ්ඣත්තිො ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ොයස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

358. බාහික ො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – බාහි ා ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො; වත්ථු ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
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වත්ථු බාහි ානං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
බාහි ාඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සබාහි ස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – පටිසන්ධික්ඛකණ
බාහි ා ඛන්ධා අජ්ඣත්තිොනං ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු චිත්තස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු චිත්තස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – බාහි ාඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සඅජ්ඣත්තිෙස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(3) 

359. අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච ඛන්ධා අජ්ඣත්තිොනං

ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතං – 

පච්ඡාජාතා…කප.…(සංඛිත්තං). (1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා බාහි ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච 

ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා 

– පටිසන්ධික්ඛකණඅජ්ඣත්තිොචබාහි ාචඛන්ධා…කප.… (සංඛිත්තං).

(3) 

අත්ථිපච්ච ාදි 

360. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමොඅජ්ඣත්තිෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – පටිසන්ධික්ඛකණ
චිත්තං අජ්ඣත්තිොනං ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පුක ජාතං – චක්ඛං…කප.…ොයං අනිච්චකතො…කප.… (පුක ජාතසදිසං, 

නින්නානාෙ ණං). පච්ඡාජාතං (පච්ඡාජාතසදිසං ොතබ්බං).(1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතං – සෙජාතාඅජ්ඣත්තිොඛන්ධා
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සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො(සංඛිත්තං).(2) 

(ඉධ අත්ථි සබ්බට්ඨාකන සෙජාතං පච්චයවා සදිසං. පුක ජාතං

පුක ජාතසදිසං.පච්ඡාජාතංපච්ඡාජාතසදිසංොතබ්බං, නින්නානාෙ ණං). 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).

(3) 

361. බාහික ො ධම්කමොබාහි ස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං (සබ්බං

විත්ථාක තබ්බං).(1) 

බාහික ොධම්කමොඅජ්ඣත්තිෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).(2) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං).(3) 

362. අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා ච චක්ඛායතනඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා ච චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තා ඛන්ධා
ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච ඛන්ධා

අජ්ඣත්තිොනං ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනඤ්ච වත්ථු ච චිත්තස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

ොයායතනඤ්ච වත්ථු ච චිත්තස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
රූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ොයායතනඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච ඛන්ධා පුක ජාතස්ස 

ඉමස්ස අජ්ඣත්තිෙස්සොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච ඛන්ධා ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස

අජ්ඣත්තිෙස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අජ්ඣත්තිො ච බාහි ා ච ඛන්ධා රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච අජ්ඣත්තිොනං

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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අජ්ඣත්තිකෙොචබාහික ොචධම්මාබාහි ස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො 

– චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්චද්වින්නංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.… 

(සෙජාතපච්චයවා සදිසංනින්නානාෙ ණං, පඨම මනසදිසංකයව.සබ්කබ

පදාපඨමඝටනානකයන විභජිතබ්බා).(2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච 

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතොඑකෙොඛන්කධොච
චක්ඛායතනඤ්චද්වින්නංඛන්ධානං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්සචඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො(සංඛිත්තං.සබ්කබපදාවිභජිතබ්බා පඨමඝටනානකයන).(3) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

363. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත නව, පච්ඡාජාකත නව, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආොක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කතපඤ්ච, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

364. අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
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පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

365. බාහික ො ධම්කමො බාහි ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො… 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

බාහික ො ධම්කමො අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

366. අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො … සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා බාහි ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අජ්ඣත්තිකෙො ච බාහික ො ච ධම්මා අජ්ඣත්තිෙස්ස ච බාහි ස්ස ච
ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

367. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

368. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි

(සබ්බත්ථතීණි), නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

369. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොමමාතිො
ොතබ්බා)…කප.…අවි කත නව. 

අජ්ඣත්තිෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

67. උපාදාදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

370. උපාදා ධම්මංපටිච්චකනොඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා

– පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථුංපටිච්චකනොඋපාදාඛන්ධා.(1) 

කනොඋපාදාධම්මං පටිච්චකනොඋපාදාධම්කමො උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–
කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කනොඋපාදා ච 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ
කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කනොඋපාදා ච
ෙටත්තාරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…එෙංමොභූතං…කප.… ද්කව

මොභූකතපටිච්චද්කවමොභූතා.(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

කනොඋපාදා ඛන්කධ පටිච්ච උපාදා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…මොභූකත පටිච්චඋපාදා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං

ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(2) 
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කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා උපාදා ච 
කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (3) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්චතකයොඛන්ධා, ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

371. උපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුංපටිච්චකනොඋපාදාඛන්ධා.(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා–කනොඋපාදාඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණකනොඋපාදා එෙංඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

අධිපතිපච්ච ාදි 

372. කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා–කනොඋපාදාඑෙංඛන්ධං පටිච්චතකයොඛන්ධාකනොඋපාදා

චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…. (1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – 

කනොඋපාදාඛන්කධපටිච්චඋපාදාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, මොභූකතපටිච්ච

උපාදා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
අධිපතිපච්චයා – කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා උපාදා ච

කනොඋපාදාචචිත්තසමුට්ඨානංරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

අනන්ත පච්චයාතීණි, සමනන්ත පච්චයාතීණි, සෙජාතපච්චයා පඤ්ච. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චක ො 
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373. උපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුංපටිච්චකනොඋපාදාඛන්ධා.

(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… එෙං 
මොභූතං…කප.…අසඤ්ඤසත්තානංඑෙං මොභූතං පටිච්ච…කප.…ද්කව

මොභූකතපටිච්චද්කවමොභූතා.(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකණකනොඋපාදාඛන්කධපටිච්චවත්ථු.

(2) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච

තකයොඛන්ධා වත්ථුච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

374. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

තීණි, සමනන්තක  තීණි, සෙජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම

පඤ්ච, විපාකෙ පඤ්ච (සබ්බත්ථ පඤ්ච), සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත

පඤ්ච, අත්ථියාපඤ්ච, නත්ථියාතීණි, වි කතතීණි, අවි කත පඤ්ච. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 
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375. උපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථුං පටිච්ච කනොඋපාදා

ඛන්ධා.(1) 

කනොඋපාදාධම්මංපටිච්චකනොඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා 

– අකෙතුෙං කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කනොඋපාදා ච
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… එෙං මොභූතං…කප.… 
අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මොභූතං පටිච්ච තකයො මොභූතා…කප.… ද්කව

මොභූකත පටිච්ච ද්කව මොභූතා, විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත 

ඛන්කධපටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්චඋපාදා ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා – 

අකෙතුකෙ කනොඋපාදා ඛන්කධ පටිච්ච උපාදා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… මොභූකත පටිච්ච උපාදා
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා). (2) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංකනොඋපාදාඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො ඛන්ධා
උපාදා ච කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්චපටිච්ච තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

376. කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – කනොඋපාදා ඛන්කධ පටිච්ච කනොඋපාදා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…එෙංමොභූතං…කප.… 

(යාවඅසඤ්ඤසත්තා)ද්කවමොභූකතපටිච්චද්කවමොභූතා.(1) 

කනොඋපාදාධම්මංපටිච්චඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා

– කනොඋපාදා ඛන්කධ පටිච්ච උපාදා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…මොභූකත පටිච්චඋපාදා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං

ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(2) 
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කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නආ ම්මණපච්චයා – කනොඋපාදා ඛන්කධ පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

නඅධිපතිපච්චයා පඤ්ච, නඅනන්ත පච්චයා තීණි…කප.… 

නඋපනිස්සයපච්චයාපඤ්ච, නපුක ජාතපච්චයාපඤ්ච, නපච්ඡාජාතපච්චයා

පඤ්ච, නආකසවනපච්චයාපඤ්ච. 

නෙම්මපච්චක ො 

377. කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා – කනොඋපාදා ඛන්කධ පටිච්ච සම්පයුත්තො කචතනා; 
බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං…කප.… ද්කව මොභූකත පටිච්ච

ද්කව මොභූතා.(1) 

කනොඋපාදාධම්මංපටිච්චඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා – 
බාහික  ආො සමුට්ඨාකන උතුසමුට්ඨාකන මොභූකත පටිච්ච උපාදාරූපං.

(2) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නෙම්මපච්චයා – බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං එෙං මොභූතං
පටිච්ච තකයො මොභූතා උපාදා චරූපං…කප.… ද්කව මොභූකත…කප.….

(3) 

නවිපාෙපච්චක ො 

378. කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා–කනොඋපාදාඑෙංඛන්ධං පටිච්චතකයොඛන්ධාකනොඋපාදා
ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං 

මොභූතං…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා, එවංතීණිකනොඋපාදාමූ කෙ). 

නආො පච්චක ො 

379. කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආො පච්චයා – බාහි ං උතුසමුට්ඨානං අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මොභූතං…කප.…ද්කවමොභූකතපටිච්චද්කවමොභූතා.(1) 

කනොඋපාදාධම්මංපටිච්චඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආො පච්චයා– 

බාහි ංඋතුසමුට්ඨානංඅසඤ්ඤසත්තානංමොභූකතපටිච්චඋපාදාරූපං.(2) 
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කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නආො පච්චයා–බාහි ංඋතුසමුට්ඨානංඅසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමොභූතං
පටිච්ච තකයො මොභූතා උපාදා චරූපං…කප.… ද්කව මොභූකත…කප.….

(3) 

නඉන්ද්රි පච්චක ො 

380. කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඉන්ද්රියපච්චයා – බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං එෙං

මොභූතං…කප.….(1) 

කනොඋපාදා ධම්මංපටිච්ච උපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඉන්ද්රියපච්චයා–
බාහික  ආො සමුට්ඨාකන උතුසමුට්ඨාකන අසඤ්ඤසත්තානං මොභූකත
පටිච්චරූපජීවිතින්ද්රියං. 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නඉන්ද්රියපච්චයා – බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං එෙං

මොභූතං…කප.…. (3) 

නඣානපච්ච ාදි 

381. කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… බාහි ං ආො සමුට්ඨානං 
උතුසමුට්ඨානං අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… ද්කව මොභූකත පටිච්ච ද්කව

මොභූතා.(1) 

කනොඋපාදාධම්මංපටිච්චඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඣානපච්චයා– 
බාහික  ආො සමුට්ඨාකන උතුසමුට්ඨාකන අසඤ්ඤසත්තානං මොභූකත

පටිච්චඋපාදා ෙටත්තාරූපං.(2) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නඣානපච්චයා – බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං
අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මොභූතං පටිච්ච තකයො මොභූතා…කප.… ද්කව

මොභූකත…කප.…මොභූකතපටිච්චඋපාදාෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං.(3) 

උපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති නමග් පච්චයා 
පඤ්ච…නසම්පයුත්තපච්චයා…තීණි. 

නවිප්පයුත්තපච්ච ාදි 
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382. කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… බාහි ං ආො සමුට්ඨානං

උතුසමුට්ඨානංඅසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමොභූතං…කප.….(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – බාහික  ආො සමුට්ඨාකන උතුසමුට්ඨාකන 

අසඤ්ඤසත්තානංමොභූකතපටිච්චඋපාදාෙටත්තාරූපං, උපාදාරූපං.(2) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං එෙං
මොභූතං පටිච්ච තකයො මොභූතා උපාදා චරූපං…කප.… ද්කව මොභූකත

පටිච්ච ද්කව මොභූතා උපාදා ච රූපං, අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මොභූතං
පටිච්ච තකයො මොභූතා ෙටත්තා ච රූපං උපාදාරූපං…කප.… ද්කව
මොභූකත පටිච්ච ද්කව මොභූතා ෙටත්තා ච රූපං උපාදාරූපං…

කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවි තපච්චයා.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

383. නකෙතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආොක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්ක  පඤ්ච, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

384. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච…කප.…

නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ තීණි…කප.… නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

385. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, සමනන්තක 

තීණි, සෙජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකය පඤ්ච, 

උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං…කප.… මග්ක 
එෙං…කප.…අවි කතපඤ්ච. 
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2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

386. උපාදා ධම්මංපච්චයාකනොඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා

–වත්ථුං පච්චයාකනොඋපාදාඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා… තීණි (කනොඋපාදාමූ කෙ තීණිපි පටිච්චසදිසා, 

නින්නානාෙ ණා).(3) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධච…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

387. උපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා කනොඋපාදා ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා…එෙං(පටිච්චසදිසං).(1) 

උපාදා ධම්මඤ්ච කනොඋපාදා ධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා 
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං 
ඛන්ධඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.… කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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සුද්ධං 

388. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

තීණි, සමනන්තක තීණි, සෙජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත තීණි, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම
පඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච(එවං කණතබ්බං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්ච ාදි 

389. උපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනංපච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුංපච්චයාඅකෙතුොකනොඋපාදා

ඛන්ධා; අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙංකනොඋපාදාඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා
කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… එෙං මොභූතං…කප.… (යාව 
අසඤ්ඤසත්තා) විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො (තීණිපි පටිච්චසදිසා, 

නින්නානාෙ ණා).(3) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමොඋප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා–චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චචක්ඛායතනඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…
ොයවිඤ්ඤාණසෙ තං…කප.… අකෙතුෙං කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච

වත්ථුඤ්ච පච්චයාවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

නආ ම්මණපච්චයාතීණි, නආකසවනපච්චයාපඤ්ච. 

නෙම්මපච්ච ාදි 

390. උපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා කනොඋපාදාකචතනා.(1) 
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කනොඋපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා – කනොඋපාදා ඛන්කධ පච්චයා සම්පයුත්තො කචතනා; 
බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං…කප.… ද්කව මොභූකත පච්චයා

ද්කවමොභූතා.(1) 

කනොඋපාදාධම්මංපච්චයාඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා – 
බාහික  ආො සමුට්ඨාකන උතුසමුට්ඨාකන මොභූකත පච්චයා උපාදාරූපං.

(2) 

කනොඋපාදා ධම්මංපච්චයාඋපාදාචකනොඋපාදාච ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
නෙම්මපච්චයා – බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං එෙං මොභූතං
පච්චයාතකයොමොභූතාඋපාදාචරූපං…කප.…ද්කවමොභූකත…කප.….

(3) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමොඋප්පජ්ජති 
නෙම්මපච්චයා – කනොඋපාදා ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා කනොඋපාදා

කචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්චයාපඤ්ච, නආො පච්චයාතීණි, නඉන්ද්රියපච්චයා තීණි. 

නඣානපච්ච ාදි 

391. උපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඣානපච්චයා – චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනංපච්චයාොයවිඤ්ඤාණං.(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… බාහි ං ආො සමුට්ඨානං
උතුසමුට්ඨානං අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… ද්කව මොභූකත පච්චයා ද්කව 

මොභූතා.(1) 

කනොඋපාදාධම්මංපච්චයාඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඣානපච්චයා– 
බාහික  ආො සමුට්ඨාකන උතුසමුට්ඨාකන අසඤ්ඤසත්තානං මොභූකත

පච්චයාඋපාදා ෙටත්තාරූපං.(2) 

කනොඋපාදා ධම්මංපච්චයාඋපාදාචකනොඋපාදාච ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
නඣානපච්චයා – බාහි ං ආො සමුට්ඨානං උතුසමුට්ඨානං 
අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මොභූතං පච්චයා තකයො මොභූතා උපාදා ච

ෙටත්තාරූපං…කප.… ද්කව…කප.….(3) 
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උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදා ධම්කමොඋප්පජ්ජති 
නඣානපච්චයා–චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චචක්ඛායතනඤ්ච

පච්චයාතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

නමග් පච්චයාපඤ්ච, නසම්පයුත්තපච්චයාතීණි, නවිප්පයුත්තපච්චයා

තීණි, කනොනත්ථිපච්චයාතීණි, කනොවි තපච්චයාතීණි. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

392. නකෙතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාපඤ්ච…කප.…

නෙම්කම පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආොක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, 

නඣාකන පඤ්ච, නමග්ක  පඤ්ච, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. නිස්ස වාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ණනාපිනිස්සයවාක ොපි ොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

393. කනොඋපාදා ධම්මං සංසට්කඨො කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධසංසට්ඨාද්කවඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(සංඛිත්තං). 

කෙතුයා එෙං, ආ ම්මකණ එෙං, අධිපතියා එෙං (සබ්බත්ථ එෙං), 
අවි කත එෙං. 

අනුක ොමං. 

කනොඋපාදා ධම්මං සංසට්කඨො කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොඋපාදා එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධ සංසට්කඨොවිචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො(සංඛිත්තං). 

නකෙතුයා එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආකසවකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං. 
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පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(ඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

394. කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන 
පච්චකයො – කනොඋපාදා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කනොඋපාදා ච

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
කනොඋපාදා කෙතූ උපාදා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(2) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන 
පච්චකයො – කනොඋපාදා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං උපාදා ච

කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

395. උපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – චක්ඛං…කප.… ොයං… රූකප…කප.…  කස වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං 

පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…  සායතනං ජිව්ොවිඤ්ඤාණස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො, උපාදා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාධම්කමොකනොඋපාදාධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

– දානං…කප.…සී ං …කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතංපච්චකවක්ඛති, 

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තංආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති…කප.…කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

510 

පටුන 

මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.… නිබ්බානං

ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අරියා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, 
වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… කඵොට්ඨබ්කබ කනොඋපාදා

ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

කචකතොපරියඤාකණන කනොඋපාදාචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො; 

කනොඋපාදා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

396. උපාදා ධම්කමොකනොඋපාදාධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛං…කප.… ොයං… රූකප…කප.…  කස වත්ථුං

 රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති.(1) 

කනොඋපාදාධම්කමොකනොඋපාදාධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.… 
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.
පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං…කප.… අරියා
මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා…කප.… ඵ ං…කප.… නිබ්බානං

 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, 

මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; කඵොට්ඨබ්කබ කනොඋපාදා

ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – කනොඋපාදාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – කනොඋපාදාධිපති උපාදා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොඋපාදාධම්කමොඋපාදාචකනොඋපාදාචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – කනොඋපාදාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

511 

පටුන 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. (3) 

අනන්ත පච්ච ාදි 

397. කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොඋපාදා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

කනොඋපාදා ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං

ක ොත්රභුසස්ස…කප.…ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො 

(පටිච්චසදිසං)… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චසදිසං)…
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො(පච්චයවාක නිස්සයසදිසං). 

උපනිස්ස පච්චක ො 

398. උපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො– චක්ඛසම්පදං…කප.…ොයසම්පදං…වණ්ණසම්පදං…
සද්දසම්පදං…  න්ධසම්පදං…  සසම්පදං… කභොජනං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති, චක්ඛසම්පදා…කප.… ොයසම්පදා…
වණ්ණසම්පදා… සද්දසම්පදා…  න්ධසම්පදා…  සසම්පදා… කභොජනං 

සද්ධාය…කප.…ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 

සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ා ං …කප.… පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං…
ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.…

සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… 

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පුක ජාතපච්චක ො 

399. උපාදා ධම්කමොකනොඋපාදාධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො

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

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…  සායතනං 
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ජිව්ොවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථු කනොඋපාදා

ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාධම්කමොකනොඋපාදාධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං 

උප්පජ්ජති; කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

උපාදාචකනොඋපාදාචධම්මාකනොඋපාදාධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච

ොයායතනඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො; 
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච කනොඋපාදා ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

400. කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො–පච්ඡාජාතා කනොඋපාදාඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සකනොඋපාදා

ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) පච්ඡාජාතා
කනොඋපාදා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස උපාදා ොයස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) පච්ඡාජාතා කනොඋපාදා
ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස උපාදා ොයස්ස ච කනොඋපාදා ොයස්ස ච

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

ෙම්මපච්චක ො 

401. කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොඋපාදා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
කනොඋපාදා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං කනොඋපාදා ච ෙටත්තාරූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොඋපාදා කචතනා උපාදා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 
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පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – කනොඋපාදා කචතනා උපාදා

ෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනොඋපාදා ධම්කමොඋපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොඋපාදා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං උපාදා ච කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

නානාක්ඛ්ණිො – කනොඋපාදා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං උපාදා ච

කනොඋපාදා චෙටත්තාරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චක ො 

402. කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො – විපාකෙො කනොඋපාදා එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං…කප.…ද්කවඛන්ධා…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…තීණි. 

ආො පච්චක ො 

403. උපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො –
ෙබළීොක ොආොක ොඉමස්සඋපාදා ොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.
(මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස කනොඋපාදා ොයස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) ෙබළීොක ො ආොක ො
ඉමස්ස උපාදා ොයස්ස ච කනොඋපාදා ොයස්ස ච ආො පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

කනොඋපාදා ධම්කමොකනොඋපාදාධම්මස්ස ආො පච්චකයනපච්චකයො –
කනොඋපාදා ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කනොඋපාදා ච 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (කනොඋපාදාමූ කෙ තීණි, පටිසන්ධික්ඛකණ

තීණිපිොතබ්බා).(3) 

ඉන්ද්රි පච්චක ො 

404. උපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො –
රූපජීවිතින්ද්රියංඋපාදා ෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං) චක්ඛන්ද්රියං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයින්ද්රියං 
ොයවිඤ්ඤාණස්ස රූපජීවිතින්ද්රියං කනොඋපාදා ෙටත්තාරූපානං
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) රූපජීවිතින්ද්රියං උපාදා ච

කනොඋපාදාචෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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කනොඋපාදා ධම්කමොකනොඋපාදාධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…

තීණි; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා කනොඋපාදා ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන 
පච්චකයො–චක්ඛන්ද්රියඤ්චචක්ඛවිඤ්ඤාණඤ්චචක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ තානං
ඛන්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ොයින්ද්රියඤ්ච…කප.…. 

ඣානපච්ච ාදි 

405. කනො උපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන

පච්චකයො… තීණි, මග් පච්චකයන පච්චකයො… තීණි; 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

406. උපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ වත්ථු

කනොඋපාදා ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථු 

කනොඋපාදාඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කනොඋපාදාඛන්ධාකනොඋපාදා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකණ කනොඋපාදා ඛන්ධා කනොඋපාදා ෙටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා

පුක ජාතස්ස ඉමස්ස කනොඋපාදා ොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

(1) 

කනොඋපාදා ධම්කමොඋපාදා ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො – 

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා උපාදා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සඋපාදා ොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස ච කනොඋපාදා ධම්මස්ස ච 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
කනොඋපාදා ඛන්ධා උපාදා ච කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – 
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කනොඋපාදා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස උපාදා ොයස්ස ච කනොඋපාදා

ොයස්සචවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්චක ො 

407. උපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

ආො ං, ඉන්ද්රියං. ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස උපාදා ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රි ං උපාදා ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

උපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පුක ජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණවත්ථු

කනොඋපාදා ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛං

අනිච්චකතො…කප.… (සංඛිත්තං. පුක ජාතසදිසං නින්නානාෙ ණං). 
ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස කනොඋපාදා ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රි ං කනොඋපාදා ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

උපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස ච කනොඋපාදා ධම්මස්ස ච 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – ආො ං, ඉන්ද්රියං. ෙබළීොක ො ආොක ො 

ඉමස්සඋපාදාොයස්සචකනොඋපාදාොයස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො; 
රූපජීවිතින්ද්රි ං උපාදා ච කනොඋපාදා ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

408. කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාකතො – කනොඋපාදා
එකෙො ඛන්කධො තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං කනොඋපාදා ච චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… එෙං මොභූතං තිණ්ණන්නං මොභූතානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො …කප.… ද්කව මොභූතා ද්වින්නං මොභූතානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(යාව අසඤ්ඤසත්තා). පුක ජාතං – කඵොට්ඨබ්කබ
අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති. කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා
ඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සකනොඋපාදා ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා උපාදා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; 
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පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස

ඉමස්සඋපාදාොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාකතො – කනොඋපාදාඑකෙොඛන්කධො 
තිණ්ණන්නංඛන්ධානංඋපාදාචකනොඋපාදාචචිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ද්කව ඛන්ධා…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස
ඉමස්සඋපාදාොයස්සච කනොඋපාදාොයස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

409. උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උපාදා ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො– පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා
ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස උපාදා ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච උපාදා 

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා කනොඋපාදා ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො 

– චක්ඛවිඤ්ඤාණසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච චක්ඛායතනඤ්ච 
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා
ච…කප.…කනොඋපාදාඑකෙො ඛන්කධොචවත්ථුචතිණ්ණන්නංඛන්ධානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ කනොඋපාදා එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…. 

පුක ජාතං – කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ොයායතනඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච කනොඋපාදා

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධා ච
ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස කනොඋපාදා ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා ඛන්ධාචරූපජීවිතින්ද්රියඤ්චකනොඋපාදා

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදාචකනොඋපාදාචධම්මාඋපාදාධම්මස්සචකනොඋපාදාධම්මස්සච 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. පච්ඡාජාතා – 
කනොඋපාදා ඛන්ධා චෙබළීොක ොආොක ො ච ඉමස්ස උපාදා ොයස්ස ච

කනොඋපාදාොයස්සචඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කනොඋපාදා
ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච උපාදා ච කනොඋපාදා ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 
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1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

410. කෙතුයා තීණි, ආ ම්මකණද්කව, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

එෙං, සමනන්තක  එෙං, සෙජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නිස්සකය පඤ්ච, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, 

ආකසවකනඑෙං, ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආොක ඡ, ඉන්ද්රිකයසත්ත, 

ඣාකන තීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත චත්තාරි, 

අත්ථියානව, නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

411. උපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස ච කනොඋපාදා ධම්මස්ස ච 

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

412. කනොඋපාදා ධම්කමො කනොඋපාදා ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොඋපාදා ධම්කමො උපාදා ධම්මස්ස ච කනොඋපාදා ධම්මස්ස ච
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා උපාදා ධම්මස්ස පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං.(1) 
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උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මා කනොඋපාදා ධම්මස්ස සෙජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

උපාදාචකනොඋපාදාචධම්මාඋපාදාධම්මස්සචකනොඋපාදාධම්මස්සච 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

413. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), 

නසම්පයුත්කතනව, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා

නව, කනොවි කතනව, කනොඅවි කතචත්තාරි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

414. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි 

(සබ්බත්ථතීණි), නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

415. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි…කප.…
(අනුක ොමමාතිො විත්ථාක තබ්බා)…කප.…අවි කතනව. 

උපාදාදුෙංනිට්ඨිතං. 

68. උපාදින්නදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

416. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–උපාදින්නංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව 
ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණඋපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්චතකයො
ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච
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වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–උපාදින්කනඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–උපාදින්නංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං මොභූතං 

පටිච්ච…කප.…මොභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදින්කන ඛන්කධ ච මොභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

417. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–උපාදින්නංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා.

(1) 

අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

418. අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අධිපතිපච්චයා – අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං මොභූතං
පටිච්ච…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං උපාදාරූපං
(සංඛිත්තං). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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සුද්ධං 

419. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා එෙං, අනන්තක 

ද්කව, සමනන්තක ද්කව, සෙජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම

පඤ්ච, විපාකෙ පඤ්ච, ආොක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන පඤ්ච, 

මග්ක  පඤ්ච, සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, 

නත්ථියාද්කව, වි කතද්කව, අවි කත පඤ්ච. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

420. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ 
උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.…

ද්කව ඛන්කධ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, එෙං

මොභූතං පටිච්ච…කප.… මොභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං, 
අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මොභූතං පටිච්ච…කප.… මොභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුකෙඋපාදින්කනඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං.(2) 

උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.….

(3) 

421. අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුෙංඅනුපාදින්නංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං
මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං උපාදාරූපං.
බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං එෙං මොභූතං…කප.…
මොභූකතපටිච්චඋපාදාරූපං.විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධ 

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 
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උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–අකෙතුකෙඋපාදින්කන ඛන්කධචමොභූකතච

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නආ ම්මණපච්චක ො 

422. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකණ උපාදින්කන ඛන්කධ පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං, ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත
පටිච්ච ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං. අසඤ්ඤසත්තානං එෙං

මොභූතං…කප.…මොභූකත පටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආ ම්මණපච්චයා – උපාදින්කන ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.

(2) 

අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා–අනුපාදින්කනඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 
එෙං මොභූතං…කප.…බාහි ං…ආො සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානංඑෙං

මොභූතං…කප.…මොභූකත පටිච්චඋපාදාරූපං.(1) 

උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනආ ම්මණපච්චයා–උපාදින්කනඛන්කධචමොභූකතචපටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්ච ාදි 

423. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා… නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා…
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

424. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ උපාදින්නං එෙං
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා). (1) 

උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා–උපාදින්කනඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 
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අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අනුපාදින්කන ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, එෙංමොභූතං…කප.… (යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–උපාදින්කනඛන්කධචමොභූකතචපටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං…නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා.(1) 

නෙම්මපච්චක ො 

425. අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – අනුපාදින්කන ඛන්කධ පටිච්ච අනුපාදින්නා කචතනා…
බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…කප.… මොභූකත පටිච්ච

උපාදාරූපං.(1) 

නවිපාෙපච්චක ො 

426. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා – අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත

පටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.(1) 

අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිපාෙපච්චයා – අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං
මොභූතං…කප.…(යාවඋතුසමුට්ඨානං). 

නආො පච්චක ො 

427. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආො පච්චයා– අසඤ්ඤසත්තානංඑෙංමොභූතං…කප.….(1) 

අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආො පච්චයා–බාහි ං…උතුසමුට්ඨානං…කප.….(1) 

නඉන්ද්රි පච්චක ො 

428. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඉන්ද්රියපච්චයා–අසඤ්ඤසත්තානංමොභූකතපටිච්චරූපජීවිතින්ද්රියං.(1) 
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අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඉන්ද්රියපච්චයා–බාහි ං…ආො සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං…කප.….

(1) 

නඣානපච්ච ාදි 

429. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…. 

අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඣානපච්චයා–බාහි ං…ආො සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං…කප.…. 

උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නමග් පච්චයා(නකෙතුසදිසං, කමොකෙොනත්ථි)…නසම්පයුත්තපච්චයා. 

නවිප්පයුත්තපච්ච ාදි 

430. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අසඤ්ඤසත්තානං එෙං මොභූතං
පටිච්ච…කප.…. 

අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… බාහි ං … ආො සමුට්ඨානං… 
උතුසමුට්ඨානං…කප.…කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවි තපච්චයා. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

431. නකෙතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක චත්තාරි, නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤචත්තාරි, 

නඋපනිස්සකය චත්තාරි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නආොක  ද්කව, 

නඉන්ද්රිකයද්කව, නඣාකනද්කව, නමග්ක පඤ්ච, නසම්පයුත්කතචත්තාරි, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කත චත්තාරි. 
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3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

432. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණචත්තාරි, නඅධිපතියාපඤ්ච…කප.…

නපුක ජාකතචත්තාරි, නපච්ඡාජාකතපඤ්ච, නආකසවකනපඤ්ච, නෙම්කම

එෙං, නවිපාකෙ එෙං…කප.… නසම්පයුත්කත චත්තාරි, නවිප්පයුත්කත

ද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

433. නකෙතුපච්චයාආ ම්මකණද්කව, අනන්තක ද්කව, සමනන්තක 

ද්කව, සෙජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකයපඤ්ච, උපනිස්සකය

ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ

පඤ්ච…කප.…මග්ක එෙං, සම්පයුත්කතද්කව…කප.…අවි කත පඤ්ච. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

434. උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණඋපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පච්චයා
තකයො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… ඛන්කධ

පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත

පච්චයාෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං, වත්ථුංපච්චයාඋපාදින්නා ඛන්ධා.(1) 

උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–උපාදින්කනඛන්කධපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, වත්ථුං

පච්චයා අනුපාදින්නාඛන්ධා.(2) 

උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–උපාදින්නංඑෙංඛන්ධංපච්චයා තකයොඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

අනුපාදින්නං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
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චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං

මොභූතං…කප.…මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපංඋපාදාරූපං.(1) 

උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්චධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදින්කන ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

435. උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා–උපාදින්නංඑෙං ඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, 
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං…කප.…

වත්ථුංපච්චයාඋපාදින්නාඛන්ධා.(1) 

උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅනුපාදින්නාඛන්ධා.(2) 

අනුපාදින්නං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච 

පච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

අධිපතිපච්චක ො 

436. උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

අධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා අනුපාදින්නාඛන්ධා.(1) 

අනුපාදින්නං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අධිපතිපච්චයා – අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං

මොභූතං…කප.…මොභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපංඋපාදාරූපං.(1) 

උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා–අනුපාදින්නංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා

තකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) (සංඛිත්තං.) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

526 

පටුන 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

437. කෙතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකණචත්තාරි, අධිපතියාතීණි, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක චත්තාරි, සෙජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤචත්තාරි, 

නිස්සකය පඤ්ච, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආකසවකන

තීණි, ෙම්කමපඤ්ච, විපාකෙ පඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

438. උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… 

ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.…

මොභූකත පච්චයා ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපං, අසඤ්ඤසත්තානං එෙං
මොභූතං…කප.… චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං…කප.…වත්ථුංපච්චයාඅකෙතුොඋපාදින්නාඛන්ධා. (1) 

උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා–අකෙතුකෙඋපාදින්කනඛන්කධපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං

රූපං, වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො අනුපාදින්නා ඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(2) 

උපාදින්නං ධම්මං පච්චයා උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනකෙතුපච්චයා –අකෙතුෙංඋපාදින්නංඑෙං ඛන්ධංපච්චයා
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…. 

(3) 

439. අනුපාදින්නං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… එෙං
මොභූතං…කප.… බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 
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උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනොධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා–අකෙතුකෙඋපාදින්කනඛන්කධ චමොභූකතච

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, අකෙතුෙං අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධඤ්ච 
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. (1) (සංඛිත්තං.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

440. නකෙතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක චත්තාරි, නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤචත්තාරි, 

නඋපනිස්සකය චත්තාරි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකනපඤ්ච, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙචත්තාරි, නආොක ද්කව, 

නඉන්ද්රිකයද්කව, නඣාකනද්කව, නමග්ක පඤ්ච, නසම්පයුත්කතචත්තාරි, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

441. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණචත්තාරි, නඅධිපතියාපඤ්ච…කප.…

නපුක ජාකතචත්තාරි, නපච්ඡාජාකතපඤ්ච, නආකසවකනපඤ්ච, නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙ තීණි…කප.… නසම්පයුත්කත චත්තාරි, නවිප්පයුත්කත

ද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

442. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අනන්තක 
චත්තාරි…කප.…මග්ක තීණි…කප.…අවි කත පඤ්ච. 

4. නිස්ස වාක ො 

(නිස්සයවාක ොපච්චයවා සදිකසො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

443. උපාදින්නං ධම්මං සංසට්කඨො උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 
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අනුපාදින්නං ධම්මං සංසට්කඨො අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා–අනුපාදින්නංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කව ඛන්කධ…කප.….(1) 

කෙතුයා ද්කව, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා එෙං, අනන්තක  ද්කව, 

සමනන්තක ද්කව, සෙජාකතද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකයද්කව, 

උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම ද්කව, 
විපාකෙද්කව…කප.…අවි කත ද්කව. 

අනුක ොමං. 

444. උපාදින්නං ධම්මං සංසට්කඨො උපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං උපාදින්නං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

අනුපාදින්නං ධම්මං සංසට්කඨො අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං අනුපාදින්නං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කත

ඛන්කධසංසට්කඨොවිචිකිච්ඡාසෙ කතො උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

නකෙතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

ද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක ද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපි ොතබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

445. උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – උපාදින්නා කෙතූසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන 

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණඋපාදින්නා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

ෙටත්තාච රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන 
පච්චකයො –උපාදින්නාකෙතූචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නා කෙතූසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන 
පච්චකයො – අනුපාදින්නා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

446. උපාදින්කනො ධම්කමොඋපාදින්නස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො–චක්ඛං…කප.…ොයං උපාදින්කනරූකප… න්කධ… කස…
කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං උපාදින්කන ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ විපාකෙො තදා ම්මණතා 

උප්පජ්ජති, උපාදින්නං රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
උපාදින්නං  න්ධායතනං ඝානවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො–චක්ඛං…කප.…ොයංඋපාදින්කනරූකප… න්කධ… කස… 
කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං උපාදින්කන ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා උපාදින්නං රූපං පස්සති.

කචකතොපරියඤාකණන උපාදින්නචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 

උපාදින්නා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

447. අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං …කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ  ාක ො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ
සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං…කප.… නිබ්බානං…කප.…නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.
අරියා පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… 
පුබ්කබ…කප.… අනුපාදින්කන රූකප… සද්කද…  න්කධ…  කස…
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කඵොට්ඨබ්කබ අනුපාදින්කන ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා අනුපාදින්නං රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. කචකතොපරියඤාකණන 

අනුපාදින්නචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…කප.…

අනුපාදින්නා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – අනුපාදින්කන රූකප… සද්කද…  න්කධ…  කස…
කඵොට්ඨබ්කබ අනුපාදින්කන ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති, 
ආොසානඤ්චායතනකුස ං විඤ්ඤාණඤ්චායතනවිපාෙස්ස…කප.… 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකුස ං…කප.… අනුපාදින්නං රූපායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… සද්දායතනං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අධිපතිපච්චක ො 

448. උපාදින්කනො ධම්කමොඅනුපාදින්නස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛං…කප.…ොයං උපාදින්කනරූකප…
 න්කධ… කස… කඵොට්ඨබ්කබ…වත්ථුංඋපාදින්කනඛන්කධ රංෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං  රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.

(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රංෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.…අරියා මග් ාවුට්ඨහිත්වා

මග් ං රංෙත්වාපච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං…කප.…නිබ්බානං  රංෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; අනුපාදින්කන රූකප… සද්කද…  න්කධ…
 කස… කඵොට්ඨබ්කබ අනුපාදින්කන ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – අනුපාදින්නාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනන්ත පච්චක ො 
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449. උපාදින්කනො ධම්කමොඋපාදින්නස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උපාදින්නා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
උපාදින්නානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පඤ්චවිඤ්ඤාණං
විපාෙමකනොධාතුයා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. විපාෙමකනොධාතු 

විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො – භවඞ් ං ආවජ්ජනාය, විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු

කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

450. අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනුපාදින්නා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනුපාදින්නානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො, අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.… ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො – ආවජ්ජනා පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං…කප.… අනුපාදින්නා
ඛන්ධාවුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…සමනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… පඤ්ච (පටිච්චසදිසා)…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව (පටිච්චසදිසා)… 
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(පච්චයවාක  නිස්සයසදිසා)පඤ්ච. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

451. උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ොයිෙං සුඛං ොයිෙස්ස

සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; ොයිෙං
දුක්ඛං… උපාදින්නං උතු… කභොජනං ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස

දුක්ඛස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො; ොයිෙං සුඛං…ොයිෙංදුක්ඛං…
උතු… කභොජනං… ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, අනන්තරූපනිස්සක ො, 

පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ොයිෙං සුඛං උපනිස්සාය

දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; ොයිෙං දුක්ඛං…උපාදින්නං උතුං…

කභොජනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති; පාණං

ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතු…
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කභොජනං සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

452. අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සක ො, 

අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 
සී ං…කප.… පත්ථනං… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය

දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති; සද්ධා…කප.… පත්ථනා… උතු…

කභොජනං… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය මග් ස්ස, 

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සක ො, පෙතූපනිස්සක ො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, 

පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛං පච්චනුකභොති; සී ං…කප.… පත්ථනං… උතුං…

කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, 

පරියිට්ඨිමූ ෙංදුක්ඛංපච්චනුකභොති; සද්ධා…කප.…කසනාසනං ොයිෙස්ස
සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

කුස ාකුස ංෙම්මංවිපාෙස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චක ො 

453. උපාදින්කනො ධම්කමොඋපාදින්නස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.… ොයං උපාදින්කන රූකප…  න්කධ…  කස…

කඵොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

කුස ාකුසක  නිරද්කධ විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති, උපාදින්නං
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…  න්ධායතනං…කප.… 

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු උපාදින්නානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… ොයං, උපාදින්කන රූකප…  න්කධ…  කස…

කඵොට්ඨබ්කබවත්ථුංඅනිච්චකතො…කප.…කදොමනස්සංඋප්පජ්ජති; දිබ්කබන
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චක්ඛනා උපාදින්නංරූපංපස්සති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු අනුපාදින්නානං

ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

454. අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණපුක ජාතං – අනුපාදින්කන
රූකප… සද්කද…  න්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා අනුපාදින්නං රූපං පස්සති, 

දිබ්බායකසොතධාතුයාසද්දංසුණාති.(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණපුක ජාතං – අනුපාදින්කන රූකප… සද්කද… 
 න්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං

උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ විපාකෙො තදා ම්මණතා උප්පජ්ජති, 
අනුපාදින්නං රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
සද්දායතනං…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 
අනුපාදින්නංරූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්චචක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
සද්දායතනඤ්ච කසොතායතනඤ්ච…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච

ොයායතනඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො; 
අනුපාදින්නංරූපායතනඤ්චවත්ථුච…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්චවත්ථු

චඋපාදින්නානං ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 
අනුපාදින්නංරූපායතනඤ්ච වත්ථුච…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්චවත්ථු

චඅනුපාදින්නානංඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

455. උපාදින්කනො ධම්කමොඋපාදින්නස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා උපාදින්නා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

උපාදින්නස්සොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා උපාදින්නා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

අනුපාදින්නස්ස ොයස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(3) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 

පච්චකයො(සංඛිත්තං).(2) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(3) 

456. අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස
ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…එෙං(සංඛිත්තං). 

ෙම්මපච්චක ො 

457. උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – උපාදින්නා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ උපාදින්නා කචතනා 
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – උපාදින්නා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නා කචතනා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 
පච්චකයො – අනුපාදින්නා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – අනුපාදින්නා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං

ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාෙපච්චක ො 
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458. උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො – උපාදින්කනො එකෙො ඛන්කධො (සංඛිත්තං. උපාදින්නමූ කෙ
තීණි.). 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන 
පච්චකයො–විපාකෙොඅනුපාදින්කනොඑකෙොඛන්කධොතිණ්ණන්නංඛන්ධානං 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධා…කප.…. (1) 

ආො පච්චක ො 

459. උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන
පච්චකයො – උපාදින්නා ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

ආො පච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… උපාදින්කනො
ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස උපාදින්නස්ස ොයස්ස ආො පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන 
පච්චකයො – උපාදින්නා ආො ා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ආො පච්චකයන පච්චකයො; උපාදින්කනො ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස

අනුපාදින්නස්ස ොයස්ස ආො පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නා ආො ා සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආො පච්චකයන පච්චකයො; 
උපාදින්කනො ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස උපාදින්නස්ස ච

අනුපාදින්නස්සචොයස්ස ආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

460. අනුපාදින්කනොධම්කමොඅනුපාදින්නස්සධම්මස්සආො පච්චකයන
පච්චකයො – අනුපාදින්නා ආො ා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං ආො පච්චකයනපච්චකයො; අනුපාදින්කනො
ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස අනුපාදින්නස්ස ොයස්ස ආො පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන 
පච්චකයො – අනුපාදින්කනො ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස උපාදින්නස්ස

ොයස්සආො පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස
ආො පච්චකයනපච්චකයො–අනුපාදින්කනොෙබළීොක ොආොක ොඉමස්ස 

උපාදින්නස්සචඅනුපාදින්නස්සචොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

536 

පටුන 

උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස 
ආො පච්චකයනපච්චකයො–උපාදින්කනො චඅනුපාදින්කනොචෙබළීොක ො 

ආොක ොඉමස්සඋපාදින්නස්සොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස 
ආො පච්චකයනපච්චකයො–උපාදින්කනොචඅනුපාදින්කනොචෙබළීොක ො

ආොක ොඉමස්ස අනුපාදින්නස්සොයස්සආො පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

උපාදින්කනොචඅනුපාදින්කනොචධම්මාඋපාදින්නස්සච අනුපාදින්නස්ස
චධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො–උපාදින්කනොචඅනුපාදින්කනොච 
ෙබළීොක ොආොක ොඉමස්සඋපාදින්නස්සචඅනුපාදින්නස්සචොයස්ස

ආො පච්චකයන පච්චකයො.(3) 

ඉන්ද්රි පච්ච ාදි 

461. උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො – උපාදින්නා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පටිසන්ධික්ඛකණ උපාදින්නා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

ෙටත්තා ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛන්ද්රියං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයින්ද්රියං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… 

රූපජීවිතින්ද්රියංෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස…කප.… 

(උපාදින්නමූ කෙතීණි, පඨමස්කසවරූපජීවිතින්ද්රියං, ඉතක සුනත්ථි).(3) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො – අනුපාදින්නා ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ඣානපච්චකයන

පච්චකයො… චත්තාරි, මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි, 
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො… ද්කව. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

462. උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං.
සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකණ උපාදින්නා ඛන්ධා ෙටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො, ඛන්ධා වත්ථුස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන
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පච්චකයො, වත්ථු ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු උපාදින්නානං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදින්නා ඛන්ධා
පුක ජාතස්සඉමස්සඋපාදින්නස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – උපාදින්නාඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
වත්ථු අනුපාදින්නානං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – උපාදින්නා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස අනුපාදින්නස්ස

ොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදින්නා ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ොයස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

463. අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
අනුපාදින්නා ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස 

අනුපාදින්නස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නා ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස 

උපාදින්නස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නා ඛන්ධා
පුක ජාතස්ස ඉමස්ස උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්ච ාදි 

464. උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං.

යථානික්ඛිත්තපදානිවිභජිතබ්බානි පරිපුණ්ණානි).(1) 
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උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං (සංඛිත්තං, යථා

නික්ඛිත්තපදානි විත්ථාක තබ්බානි.(2) 

උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං(සංඛිත්තං, යථා 

නික්ඛිත්තපදානිවිත්ථාක තබ්බානි).(3) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං (සංඛිත්තං, යථා

නික්ඛිත්තපදානි විභජිතබ්බානි).(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො – පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං. පුක ජාතං – අනුපාදින්කන
රූකප… සද්කද…  න්කධ…  කස… කඵොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; කුස ාකුසක  නිරද්කධ විපාකෙො තදා ම්මණතා 

උප්පජ්ජති, අනුපාදින්නං රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… 

කඵොට්ඨබ්බායතනංොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නා
ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස උපාදින්නස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො; අනුපාදින්කනො ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස උපාදින්නස්ස 

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–පච්ඡාජාතං, ආො ං. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නා
ඛන්ධා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; අනුපාදින්කනො ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස

උපාදින්නස්ස චඅනුපාදින්නස්සචොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

465. උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. 

පුක ජාතං – අනුපාදින්නං රූපායතනඤ්ච චක්ඛායතනඤ්ච
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… අනුපාදින්නං කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච

ොයායතනඤ්චොයවිඤ්ඤාණස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො; අනුපාදින්නං
රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච

උපාදින්නානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
උපාදින්නා ඛන්ධා ච අනුපාදින්කනො ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස

උපාදින්නස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අනුපාදින්නාඛන්ධා චරූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං. 

සෙජාතා – උපාදින්නා ඛන්ධා ච මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාකතො – අනුපාදින්කනො එකෙො ඛන්කධො ච
වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධා ච…කප.…. පුක ජාතං – අනුපාදින්නං රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච
අනුපාදින්නානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… 
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච අනුපාදින්නානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදින්නාඛන්ධාච අනුපාදින්කනොෙබළීොක ො 

ආොක ොචඉමස්සඅනුපාදින්නස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්කනොචඅනුපාදින්කනොචධම්මාඋපාදින්නස්සච අනුපාදින්නස්ස

ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ආො ං – උපාදින්කනො ච
අනුපාදින්කනො ච ෙබළීොක ො ආොක ො ඉමස්ස උපාදින්නස්ස ච

අනුපාදින්නස්සචොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

466. කෙතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා ද්කව, 

අනන්තක  චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සෙජාකත පඤ්ච, 

අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකයපඤ්ච, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකතඡ, 

පච්ඡාජාකතඡ, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කමපඤ්ච, විපාකෙචත්තාරි, ආොක 

නව, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත 

ද්කව, විප්පයුත්කත ඡ, අත්ථියා නව, නත්ථියා චත්තාරි, වි කත චත්තාරි, 
අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

467. උපාදින්කනො ධම්කමොඋපාදින්නස්සධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො… ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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උපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො…ආො පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

468. අනුපාදින්කනො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

ආො පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආො පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්කනො ධම්කමො උපාදින්නස්ස ච අනුපාදින්නස්ස ච ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා උපාදින්නස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.(1) 

උපාදින්කනො ච අනුපාදින්කනො ච ධම්මා අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස 

සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං.(2) 

උපාදින්කනොචඅනුපාදින්කනොචධම්මාඋපාදින්නස්සච අනුපාදින්නස්ස

චධම්මස්සආො පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

469. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව (සබ්බත්ථ නව), නආොක 

අට්ඨ…කප.… නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා

චත්තාරි, කනොනත්ථියානව, කනොවි කතනව, කනොඅවි කත චත්තාරි. 
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3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

470. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නඋපනිස්සකය චත්තාරි, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කත චත්තාරි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

471. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා ද්කව
(අනුක ොමමාතිො ොතබ්බා)…කප.…අවි කතනව. 

උපාදින්නදුෙංනිට්ඨිතං. 

මෙන්ත දුෙංනිට්ඨිතං. 

11. උපාදානක ොච්ඡෙං 

69. උපාදානදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

1. උපාදානං ධම්මංපටිච්චඋපාදාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා

– දිට්ඨුපාදානං පටිච්ච ොමුපාදානං, ොමුපාදානං පටිච්ච දිට්ඨුපාදානං, 

සී බ්බතුපාදානංපටිච්චොමුපාදානං, ොමුපාදානංපටිච්චසී බ්බතුපාදානං, 

අත්තවාදුපාදානංපටිච්චොමුපාදානං, ොමුපාදානංපටිච්චඅත්තවාදුපාදානං.

(1) 

උපාදානං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා–උපාදාකනපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං. (2) 

උපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–දිට්ඨුපාදානංපටිච්චොමුපාදානංසම්පයුත්තො

ච ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ොමුපාදානං…කප.… (සබ්බං චක්ෙං

ොතබ්බං). (3) 

2. කනොඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකණ
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කනොඋපාදානංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාෙටත්තාච රූපං…කප.…

ද්කව ඛන්කධ…කප.…ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, එෙං 
මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාදාරූපං. (1) 

කනොඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා–කනොඋපාදාකනඛන්කධපටිච්චඋපාදානා.(2) 

කනොඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධාඋපාදානාච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධපටිච්ච

ද්කවඛන්ධාඋපාදානාච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

3. උපාදානඤ්ච කනොඋපාදානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–දිට්ඨුපාදානඤ්චසම්පයුත්තකෙච ඛන්කධපටිච්ච

ොමුපාදානං(සබ්කබචක්ොොතබ්බා).(1) 

උපාදානඤ්ච කනොඋපාදානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධඤ්ච උපාදානඤ්ච

පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

උපාදානඤ්චමොභූකතචපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

උපාදානඤ්ච කනොඋපාදානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො ච
කනොඋපාදාකනොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා –කනොඋපාදානංඑෙං
ඛන්ධඤ්ච දිට්ඨුපාදානඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා ොමුපාදානඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, ද්කවඛන්කධච…කප.… (චක්ෙංොතබ්බං).(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

4. උපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා(නවපිපඤ්ොොතබ්බා, රූපං ඡඩ්කෙතබ්බං). 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

5. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 
විපාකෙඑෙං…කප.… අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 
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නකෙතුපච්චක ො 

6. කනොඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච

ඛන්ධා, එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං; බාහි ං…ආො සමුට්ඨානං… උතුසමුට්ඨානං…
අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසෙ කතොඋද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො.(1) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

7. උපාදානං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා– උපාදාකනපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනොඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා–කනොඋපාදාකනඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකණ කනොඋපාදාකන ඛන්කධ පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛන්කධ

පටිච්චවත්ථු, එෙං මොභූතං…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

උපාදානඤ්ච කනොඋපාදානං ච ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – උපාදාකන ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, උපාදාකන ච මොභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චයා…නඅනන්ත පච්චයා…කප.…නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චක ො 

8. උපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අත්තවාදුපාදානං පටිච්ච ොමුපාදානං, 

ොමුපාදානංපටිච්චඅත්තවාදුපාදානං.(1) 

උපාදානං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප උපාදාකන පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

උපාදාකන පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං (සංඛිත්තං, නවපි පඤ්ො අරූකප
ද්කවඋපාදානා). 
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2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

9. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි…කප.… නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආොක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතනව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

10. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කත

නව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

11. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං (සබ්බත්ථ එෙං), මග්ක 
එෙං…කප.…අවි කත එෙං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සෙජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසොවිභජන්කතනදිට්ඨුපාදානං‘‘සෙජාතං 
ොමුපාදාන’’න්තිොතබ්බං.) 

3. පච්ච වාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චක ො 

12. උපාදානං ධම්මං පච්චයා උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කෙතුපච්චයා–දිට්ඨුපාදානංපච්චයා ොමුපාදානං…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

කනොඋපාදානං ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු…කප.… (යාව 

අජ්ඣත්තිොමොභූතා)වත්ථුංපච්චයාකනොඋපාදානාඛන්ධා. (1) 
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කනොඋපාදානං ධම්මං පච්චයා උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදාකන ඛන්කධ පච්චයා උපාදානා, වත්ථුං පච්චයා

උපාදානා.(2) 

කනොඋපාදානං ධම්මං පච්චයා උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා උපාදානා ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… වත්ථුං පච්චයා උපාදානා, මොභූකත පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, වත්ථුං පච්චයා උපාදානා සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා. 

(3) 

13. උපාදානඤ්ච කනොඋපාදානඤ්චධම්මංපච්චයාඋපාදාකනොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – දිට්ඨුපාදානඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

පච්චයා ොමුපාදානං, ොමුපාදානඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පච්චයා

දිට්ඨුපාදානං (චක්ෙං ොතබ්බං). දිට්ඨුපාදානඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

ොමුපාදානං(චක්ෙං ොතබ්බං).(1) 

උපාදානඤ්චකනොඋපාදානඤ්චධම්මංපච්චයාකනොඋපාදාකනොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධඤ්ච උපාදානඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… (චක්ෙං ොතබ්බං). උපාදාකන ච මොභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, උපාදානඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා කනොඋපාදානා 

ඛන්ධා.(2) 

උපාදානඤ්ච කනොඋපාදානඤ්ච ධම්මං පච්චයා උපාදාකනො ච
කනොඋපාදාකනොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා –කනොඋපාදානංඑෙං
ඛන්ධඤ්ච දිට්ඨුපාදානඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා ොමුපාදානං 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… (චක්ෙං). දිට්ඨුපාදානඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පච්චයාොමුපාදානංසම්පයුත්තොච ඛන්ධා…කප.…(චක්ෙං).(3) 

ආ ම්මණපච්චයා… (ආ ම්මකණ කනොඋපාදානමූ කෙ
පඤ්චායතනඤ්ච වත්ථුඤ්චොතබ්බා). 

කෙතුයානව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(සබ්බත්ථනව), විපාකෙ 
එෙං…කප.…අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

14. කනොඋපාදානං ධම්මං පච්චයා කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධං පච්චයා…කප.…
අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං 
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පච්චයා චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, 

වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො කනොඋපාදානා ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො. 

නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි…කප.…නපුක ජාකතනව…කප.…නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙනව (පටිච්චසදිසං)…කප.…කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

4. නිස්ස වාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ණනාපිනිස්සයවාක ොපි ොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චක ො 

15. උපාදානං ධම්මං සංසට්කඨො උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා – දිට්ඨුපාදානං සංසට්ඨං ොමුපාදානං, ොමුපාදානං සංසට්ඨං
දිට්ඨුපාදානං(චක්ෙං. එවංනවපිපඤ්ොොතබ්බා). 

කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව (සබ්බත්ථනව), විපාකෙ

එෙං…කප.…වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

16. කනොඋපාදානං ධම්මංසංසට්කඨොකනොඋපාදාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං කනොඋපාදානං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… 
විචිකිච්ඡාසෙ කතඋද්ධච්චසෙ කතඛන්කධසංසට්කඨොවිචිකිච්ඡාසෙ කතො
උද්ධච්චසෙ කතො කමොකෙො. 

නකෙතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කත නව. 

පච්චනීයං. 
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6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපි ොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

17. උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො–උපාදානාකෙතූසම්පයුත්තොනං උපාදානානංකෙතුපච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) උපාදානා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං)
උපාදානා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං උපාදානානඤ්ච 

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

18. කනොඋපාදාකනො ධම්කමොකනොඋපාදානස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – කනොඋපාදානා කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.….(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – කනොඋපාදානා කෙතූ සම්පයුත්තොනං උපාදානානං 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) කනොඋපාදානා කෙතූ
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං උපාදානානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

19. උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා උපාදානස්ස ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – උපාදානා ච කනොඋපාදානා ච කෙතූ
සම්පයුත්තොනංඋපාදානානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං) 
උපාදානා ච කනොඋපාදානා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං)
උපාදානා ච කනොඋපාදානා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

උපාදානානඤ්චචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

20. උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – උපාදාකන ආ බ්භ උපාදානා උප්පජ්ජන්ති… තීණි (ආ බ්භ
ොතබ්බා). 
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කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො–දානංදත්වාසී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං

ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා

ඣානං පච්චකවක්ඛති, අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, 

ඵ ං…කප.… නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, 

කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

අරියා කනොඋපාදාකන පහීකන කික කස …කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස

පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

කනොඋපාදාකන ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති.

කචකතොපරියඤාකණන කනොඋපාදානචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… 
රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… කනොඋපාදානා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, 

කචකතොපරියඤාණස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; 
පුබ්කබ සුචිණ්ණානි…කප.… ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

කනොඋපාදාකන ඛන්කධ අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො 

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ණානි …කප.… ඣානා
වුට්ඨහිත්වාඣානං…කප.…චක්ඛං…කප.… වත්ථුංකනොඋපාදාකනඛන්කධ

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ උපාදානා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා උපාදානස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(ආ බ්භොතබ්බා). 

අධිපතිපච්චක ො 
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21. උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – උපාදාකන  රං ෙත්වා උපාදානා
උප්පජ්ජන්ති… තීණි(ආ ම්මණාධිපතිකයව). 

22. කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං දත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…

පුබ්කබ…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති…කප.… ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොඋපාදාකන ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනොඋපාදානාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
දානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා

අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රං ෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති; 
පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොඋපාදාකන

ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – කනොඋපාදානාධිපති

සම්පයුත්තොනංඋපාදානානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…
පුබ්කබ…කප.… ඣානං…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං කනොඋපාදාකන

ඛන්කධ  රංෙත්වාඅස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං රංෙත්වාඋපාදානාච

සම්පයුත්තොච ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – කනොඋපාදානාධිපති 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං උපාදානානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා උපාදානස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො… තීණි… ආ ම්මණාධිපති… තීණි (ආ බ්භ

ොතබ්බා, ආ ම්මණාධිපතිකයව). 

අනන්ත පච්ච ාදි 
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23. උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උපාදානා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උපාදානානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා උපාදානා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොඋපාදානානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො; උපාදානං වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා උපාදානා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උපාදානානං

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

24. කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොඋපාදානා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොඋපාදානානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.… ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොඋපාදානා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 

උපාදානානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා

උපාදානානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොඋපාදානා ඛන්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උපාදානානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනාඋපාදානානංසම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

25. උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා උපාදානස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා උපාදානාචසම්පයුත්තොච
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උපාදානානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
(මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා උපාදානා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොඋපාදානානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; උපාදානා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා උපාදානා ච
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උපාදානානං 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො 

(පටිච්චසදිසං)… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චසදිසං)…
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො(පච්චයසදිසං). 

උපනිස්ස පච්චක ො 
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26. උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො 

…කප.….පෙතූපනිස්සකයො– උපාදානාඋපාදානානංඋපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

27. කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං

ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ා ං…කප.…
පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං

කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; 

පාණං ෙනති…කප.… සඞ්ඝං භින්දති, සද්ධා…කප.… කසනාසනං

සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. පෙතූපනිස්සක ො – සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං

 ණ්ොති; සී ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය අදින්නං…කප.… 
මුසා…කප.… පිසුණං…කප.… සම්ඵං…කප.… සන්ධිං…කප.…
නිල්ක ොපං…කප.… එො ාරිෙං…කප.… පරිපන්කථ…කප.…

ප දා ං…කප.…  ාමඝාතං…කප.… නි මඝාතං ෙක ොති; සද්ධා…කප.…
කසනාසනංඋපාදානානංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං)

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති; සී ං…කප.…

කසනාසනං උපනිස්සාය අදින්නං ආදියති, මුසා…කප.… පිසුණං…කප.…
සම්ඵං…කප.…සන්ධිං…කප.…නිල්ක ොපං…කප.… එො ාරිෙං…කප.…
පරිපන්කථ…කප.… ප දා ං…කප.…  ාමඝාතං…කප.… නි මඝාතං

ෙක ොති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං උපාදානානං සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා උපාදානස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො…
තීණි. 

පුක ජාතපච්චක ො 

28. කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…
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කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය 
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… වත්ථු කනොඋපාදානානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු උපාදානානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං
ආ බ්භඋපාදානාචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං 

– වත්ථු උපාදානානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

29. උපාදාකනො ධම්කමොකනොඋපාදානස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන 

පච්චකයො (සංඛිත්තං).(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං). (1) …ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො. 

ෙම්මපච්චක ො 

30. කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
කනොඋපාදානා කචතනාසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. 

නානාක්ඛ්ණිො – කනොඋපාදානාකචතනාවිපාොනංඛන්ධානංෙටත්තාච 

රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – කනොඋපාදානා කචතනා සම්පයුත්තොනං උපාදානානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – කනොඋපාදානා කචතනා සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං උපාදානානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්ච ාදි 

31. කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො කනොඋපාදාකනො එකෙො
ඛන්කධො…කප.…එෙං. 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස ආො පච්චකයන
පච්චකයො… තීණි(එකෙොකයවෙබළීොක ොආොක ො)…ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො… තීණි (රූපජීවිතින්ද්රියං එෙංකයව)… ඣානපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

උපාදාකනො ධම්කමොඋපාදානස්සධම්මස්ස මග් පච්චකයනපච්චකයො–
උපාදානානි මග් ඞ් ානි සම්පයුත්තොනං උපාදානානං මග් පච්චකයන
පච්චකයො (ඉමිනා ො කණන නව පඤ්ො ොතබ්බා)…
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…නව. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

32. උපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
උපාදානා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතං – පච්ඡාජාතා උපාදානා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථුඋපාදානානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 
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කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු උපාදානානං 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

33. උපාදාකනො චකනොඋපාදාකනොචධම්මාකනොඋපාදානස්සධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – 
උපාදානා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදානාච සම්පයුත්තොච

ඛන්ධාපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අත්ථිපච්චක ො 

34. උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 
පච්චකයො–දිට්ඨුපාදානංොමුපාදානස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං).

(1) 

උපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – උපාදානා සම්පයුත්තොනං 
ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – උපාදානා පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං, පටිච්චසදිසං).(3) 

35. කනොඋපාදාකනො ධම්කමොකනොඋපාදානස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං, 

විත්ථාක තබ්බං).(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං (සෙජාතසදිසං). පුක ජාතං

(පුක ජාතසදිසං).(2) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං, සෙජාතසදිසං

සෙජාතං විභජිතබ්බං, පුක ජාතසදිසංපුක ජාතං).(3) 

36. උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා උපාදානස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
දිට්ඨුපාදානඤ්ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා ොමුපාදානස්ස අත්ථිපච්චකයන
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පච්චකයො (චක්ෙං). සෙජාතං – දිට්ඨුපාදානඤ්ච වත්ථු ච ොමුපාදානස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො(චක්ෙං).(1) 

උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනොඋපාදාකනො එකෙො ඛන්කධො ච උපාදානා ච 
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාතා – උපාදානා ච
මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතා – උපාදානා ච වත්ථු ච කනොඋපාදානානං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදානා ච සම්පයුත්තො ච
ඛන්ධා පුක ජාතස්සඉමස්සොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා 

– උපාදානා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස

ොයස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදානාචසම්පයුත්තො
ච ඛන්ධා රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

උපාදාකනොචකනොඋපාදාකනොචධම්මාඋපාදානස්සචකනොඋපාදානස්ස

ච ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
කනොඋපාදාකනොඑකෙොඛන්කධොචදිට්ඨුපාදානඤ්චතිණ්ණන්නං ඛන්ධානං
ොමුපාදානස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.… (චක්ෙං). සෙජාතං – 
දිට්ඨුපාදානඤ්ච වත්ථු ච ොමුපාදානස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො (චක්ෙං).(3) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

37. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකනතීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

2. පච්චනීයුද්ධාක ො 
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38. උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

උපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

39. කනොඋපාදාකනො ධම්කමො කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස ච කනොඋපාදානස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

40. උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා උපාදානස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදාකනො ච කනොඋපාදාකනො ච ධම්මා කනොඋපාදානස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදාකනොචකනොඋපාදාකනොචධම්මාඋපාදානස්සචකනොඋපාදානස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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41. නකෙතුයානව, නආ ම්මකණනව (සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

42. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව…කප.…

නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනිස්සකයනව(සබ්බත්ථනව), නසම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතනව, කනොනත්ථියා නව, කනොවි කතනව. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

43. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව(අනුක ොමමාතිො
ොතබ්බා)…කප.…අවි කතනව. 

උපාදානදුෙංනිට්ඨිතං. 

70. උපාදානි දුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

44. උපාදානියං ධම්මං පටිච්ච උපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – උපාදානියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 

එෙං මොභූතං…කප.… (යථා ක ොකියදුෙං, එවං ොතබ්බං. 
නින්නානාෙ ණං). 

උපාදානියදුෙංනිට්ඨිතං. 

71. උපාදානසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

45. උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා –උපාදානසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච
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චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච

ක ොකභොචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.(2) 

උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ච
උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
උපාදානසම්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං 
එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා ක ොකභො ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(3) 

46. උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො 
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකණ උපාදානවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, 

වත්ථුංපටිච්චඛන්ධා, එෙංමොභූතං…කප.….(1) 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–දිට්ඨි තවිප්පයුත්තංක ොභංපටිච්චසම්පයුත්තො 

ඛන්ධා.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ච 
උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

47. උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්ච ක ොභඤ්චපටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

උපාදානසම්පයුත්කතඛන්කධච මොභූකතචපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (2) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා– දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චක ොභඤ්ච
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පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

48. උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – උපාදානසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච

තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ

පටිච්චක ොකභො. (2) 

උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ච 
උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මණපච්චයා – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

ක ොකභොච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(3) 

49. උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා.

(1) 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා.(2) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චක ොභඤ්චපටිච්චතකයො 

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(3) (සංඛිත්තං.) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

50. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා නව, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයඡ, පුක ජාකතඡ, ආකසවකනඡ, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං, 
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ආොක  නව (සබ්බත්ථ නව), මග්ක  නව, සම්පයුත්කත ඡ, විප්පයුත්කත

නව, අත්ථියානව, නත්ථියාඡ, වි කතඡ, අවි කතනව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

51. උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං උපාදානවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.…අකෙතුෙපටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා)
විචිකිච්ඡාසෙ කත උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසෙ කතො

උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො.(1) 

නආ ම්මණපච්ච ාදි 

52. උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, දිට්ඨි තවිප්පයුත්තංක ොභංපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං 

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – 

උපාදානසම්පයුත්කතඛන්කධචමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (1) 

නඅධිපතිපච්චයා… නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… 
නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්ච ාදි 

53. උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකපඋපාදානසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං 

පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 
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උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා – අරූකප දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත

ඛන්කධ පටිච්ච ක ොකභො, උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ච

උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්තිනපුක ජාතපච්චයා – අරූකප
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

ක ොකභොච…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

54. උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප උපාදානවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.…උපාදානවිප්පයුත්කත

ඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා).

(1) 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා – අරූකපදිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභංපටිච්ච

සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චක ොභඤ්චපටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා –

උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධචමොභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආකසවනපච්චයා. 

නෙම්මපච්චක ො 

55. උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

සම්පයුත්තො කචතනා.(1) 
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උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

සම්පයුත්තො කචතනා; බාහි ං… ආො සමුට්ඨානං…

උතුසමුට්ඨානං…කප.….(1) 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පටිච්ච

සම්පයුත්තො කචතනා.(2) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පටිච්ච

සම්පයුත්තොකචතනා.(1) (සංඛිත්තං.) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

56. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(ඉතක  ද්කව ණනාපිොතබ්බා.සෙජාතවාක ො පටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්ච වාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

57. උපාදානසම්පයුත්තංධම්මංපච්චයාඋපාදානසම්පයුත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසං). 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
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පච්චයා…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො මොභූතා) වත්ථුං පච්චයා

උපාදානවිප්පයුත්තාඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයාදිට්ඨි තවිප්පයුත්කතොක ොකභො.

(1) 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා උපාදානසම්පයුත්තා ඛන්ධා, 

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තංක ොභංපච්චයාසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං පච්චයා උපාදානසම්පයුත්කතො ච
උපාදානවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා

උපාදානසම්පයුත්තො ඛන්ධා, මොභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං ක ොභං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, වත්ථුං පච්චයාදිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා

ඛන්ධාචක ොකභොච.(3) 

58. උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා
උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
උපාදානසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.…දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තං
එෙං ඛන්ධඤ්ච ක ොභඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.….(1) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –

උපාදානසම්පයුත්කතඛන්කධච මොභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච 

වත්ථුඤ්චපච්චයාක ොකභො.(2) 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – උපාදානසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… උපාදානසම්පයුත්කත

ඛන්කධ ච මොභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො

ඛන්ධා ක ොකභො ච…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…. (3) (සංඛිත්තං.
ආ ම්මණපච්චයම්හිපඤ්චවිඤ්ඤාණා ොතබ්බා.) 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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59. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව

(සබ්බත්ථනව), විපාකෙඑෙං…කප.…අවි කත නව. 

2. පච්ච පච්චනී ං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චක ො 

60. උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මංපච්චයාඋපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකෙතුපච්චයා – අකෙතුෙං උපාදානවිප්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං

පච්චයා…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා ) චක්ඛායතනං පච්චයා
චක්ඛවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං…කප.…

වත්ථුං පච්චයා අකෙතුො උපාදානවිප්පයුත්තා ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසෙ කත
උද්ධච්චසෙ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසෙ කතො 
උද්ධච්චසෙ කතොකමොකෙො(සංඛිත්තං). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

61. නකෙතුයා එෙං, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආොක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. නිස්ස වාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

62. උපාදානසම්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො උපාදානසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදානසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං
සංසට්ඨා…තීණි. 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා(පටිච්චසදිසං, අරූපංකයවොතබ්බං). 
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උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා(පටිච්චසදිසං, අරූපංකයව ොතබ්බං). 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො 

උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා (පටිච්චසදිසං, 
අරූපංකයව ොතබ්බං). 

කෙතුයා ඡ, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා ඡ (සබ්බත්ථ ඡ), විපාකෙ 
එෙං…කප.…අවි කතඡ. 

අනුක ොමං. 

උපාදානවිප්පයුත්තං ධම්මං සංසට්කඨො උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකෙතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

නකෙතුයා එෙං, නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත ඡ, 

නආකසවකන ඡ, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ ඡ, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතඡ. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ණනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

63. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – උපාදානසම්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
කෙතුපච්චකයනපච්චකයො–උපාදානසම්පයුත්තාකෙතූචිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාකෙතූ 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභස්ස චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) උපාදානසම්පයුත්තා කෙතූ
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං 
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ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

64. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – උපාදානවිප්පයුත්තා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො; 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතොක ොකභොචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං) 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතොක ොකභොසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකෙතුපච්චකයන
පච්චකයො.(මූ ං ොතබ්බං)දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතොක ොකභො සම්පයුත්තොනං 

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

65. උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතොකමොකෙොචක ොකභොච සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො කමොකෙො ච ක ොකභො ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො–දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතොකමොකෙොච
ක ොකභො ච සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

66. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ ආ බ්භ
උපාදානසම්පයුත්තා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං)
උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ ආ බ්භ උපාදානවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ච
ක ොකභො ච උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ
ආ බ්භ දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

67. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.… සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබසුචිණ්ණානි…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා

ඣානං පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො  ාක ො…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං
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උප්පජ්ජති, ඣාකන පරිහීකනවිප්පටිසාරිස්සකදොමනස්සංඋප්පජ්ජති.අරියා

මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං…කප.… නිබ්බානං

පච්චකවක්ඛන්ති. නිබ්බානං ක ොත්රභුසස්ස, කවොදානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 
ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අරියා උපාදානවිප්පයුත්කත
පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ 
සමුදාචිණ්කණ කික කස…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං

උපාදානවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, 

අස්සාකදති අභිනන්දති, තං ආ බ්භ දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො  ාක ො…කප.…
විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… කදොමනස්සං උප්පජ්ජති…කප.…

(සබ්බං පරිපුණ්ණං), දිබ්කබන චක්ඛනා… (යාව ොයවිඤ්ඤාණං), 

උපාදානවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස, කචකතොපරියඤාණස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස, යථාෙම්මූප ඤාණස්ස, 

අනා තංසඤාණස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං …කප.… ඣානං…කප.…
චක්ඛං…කප.… වත්ථුං උපාදානවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච

අස්සාකදති අභිනන්දති, තංආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
චක්ඛං…කප.… වත්ථුංඋපාදානවිප්පයුත්කතඛන්කධචක ොභඤ්චආ බ්භ 

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

68. උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච ආ බ්භ
උපාදානසම්පයුත්තා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච ආ බ්භ
උපාදානවිප්පයුත්තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං)
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච ආ බ්භ

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොචඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

අධිපතිපච්චක ො 

69. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා

උපාදානසම්පයුත්තා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
උපාදානසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන 
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පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා

දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
උපාදානසම්පයුත්තාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාධිපති ක ොභස්ස ච
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං

ොතබ්බං) ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
උපාදානසම්පයුත්කත ඛන්කධ  රං ෙත්වා 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච උප්පජ්ජන්ති. 

සෙජාතාධිපති – උපාදානසම්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
ක ොභස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

70. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…සී ං…කප.…ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානං 

 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති…කප.… අරියා මග් ා

වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛං…කප.…
වත්ථුංඋපාදානවිප්පයුත්කතඛන්කධච ක ොභඤ්ච රංෙත්වාඅස්සාකදති

අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො  ාක ො උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – උපාදානවිප්පයුත්තාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…
ඣානං…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං උපාදානවිප්පයුත්කත ඛන්කධ ච

ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛං…කප.…වත්ථුංඋපාදානවිප්පයුත්කතඛන්කධ ච
ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච

ක ොකභොච උප්පජ්ජන්ති.(3) 
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71. උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතඛන්කධචක ොභඤ්ච 
 රං ෙත්වා උපාදානසම්පයුත්තා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං) 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො උප්පජ්ජති. (මූ ං ොතබ්බං) 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කත ඛන්කධ ච ක ොභඤ්ච  රං ෙත්වා 

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාචක ොකභොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අනන්ත පච්චක ො 

72. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උපාදානසම්පයුත්තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උපාදානසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තස්ස ක ොභස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
උපාදානසම්පයුත්තා ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
(මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං

ක ොභස්සචඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(3) 

73. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො
ක ොකභො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස දිට්ඨි තවිප්පයුත්තස්ස ක ොභස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා උපාදානවිප්පයුත්තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උපාදානවිප්පයුත්තානං ඛන්ධානං 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො වුට්ඨානස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභුසස්ස…කප.…
ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිකමො
පුරිකමො දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. ආවජ්ජනා උපාදානසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිකමො පුරිකමො
දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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74. උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච පච්ඡිමස්ස

පච්ඡිමස්සදිට්ඨි තවිප්පයුත්තස්සක ොභස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච වුට්ඨානස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) පුරිමා පුරිමා 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සමනන්ත පච්ච ාදි 

75. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
(පටිච්චසදිසං) නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… (පටිච්චසදිසං)

ඡ…නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… (පච්චයවා සදිසං)නව. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

76. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
උපාදානසම්පයුත්තා ඛන්ධා උපාදානසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) උපාදානසම්පයුත්තා
ඛන්ධා උපාදානවිප්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) උපාදානසම්පයුත්තා 
ඛන්ධා දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

77. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

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

සද්ධං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාකදති, මානං

ජප්කපති, සී ං…කප.… පඤ්ඤං… උපාදානවිප්පයුත්තං  ා ං… මානං… 
පත්ථනං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය දානං කදති…කප.… සඞ්ඝං

භින්දති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 
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පටුන 

උපාදානවිප්පයුත්තස්ස  ා ස්ස… මානස්ස… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස

සුඛස්ස…කප.…ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – (තීණි උපනිස්සයා) සද්ධං උපනිස්සාය

මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්ොති, සී ං…කප.… පඤ්ඤං…
උපාදානවිප්පයුත්තං  ා ං… මානං… පත්ථනං… කසනාසනං උපනිස්සාය
අදින්නං…කප.… මුසා…කප.… පිසුණං…කප.… සම්ඵං…කප.…
සන්ධිං…කප.… නිල්ක ොපං…කප.… එො ාරිෙං…කප.…
පරිපන්කථ…කප.… ප දා ං…කප.…  ාමඝාතං…කප.… නි මඝාතං 

ෙක ොති. සද්ධා…කප.… කසනාසනං උපාදානසම්පයුත්තස්ස  ා ස්ස… 
කමොෙස්ස… මානස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.….

පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, සී ං…කප.…
පඤ්ඤං… උපාදානවිප්පයුත්තං  ා ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය
අදින්නං ආදියති…කප.…  ාමඝාතං ෙක ොති… නි මඝාතං ෙක ොති….
සද්ධා…කප.… කසනාසනං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං

ක ොභස්සචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

78. උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච
උපාදානසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං) දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච ක ොකභො ච
උපාදානවිප්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං) දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච
ක ොකභො ච දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චක ො 

79. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද්දං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.…
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කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්ස…කප.… ොයායතනං…කප.… වත්ථු
උපාදානවිප්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛං…කප.… වත්ථුං අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු

උපාදානසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛං…කප.…වත්ථුං ආ බ්භදිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාච

ක ොකභො ච උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්ච ා 

80. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(සංඛිත්තං.)(1) …ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. 

ෙම්ම-විපාෙපච්ච ා 

81. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–උපාදානසම්පයුත්තාකචතනාසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
උපාදානසම්පයුත්තාකචතනාචිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො; දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා කචතනා ක ොභස්ස 
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චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො 

– උපාදානසම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා චරූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච

උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 
උපාදානසම්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

ක ොභස්සචචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

82. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
උපාදානවිප්පයුත්තා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – උපාදානවිප්පයුත්තාකචතනා

විපාොනංඛන්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො උපාදානවිප්පයුත්කතො
එකෙො…කප.…එෙං. 

ආො පච්ච ාදි 

83. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආො පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග් පච්චකයන පච්චකයො (ඉකමසු චතූසුපි
යථා ෙම්මපච්චකය දිට්ඨි තවිප්පයුත්කතො ක ොකභො දස්සිකතො එවං
දස්කසතබ්කබො. චත්තාරි චත්තාරි පඤ්ො)… සම්පයුත්තපච්චකයන 
පච්චකයො…ඡ. 

විප්පයුත්තපච්චක ො 

84. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 
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උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු

උපාදානසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පුක ජාතං – වත්ථු දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තානං ඛන්ධානං 

ක ොභස්සචවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

උපාදානවිප්පයුත්තස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධා චක ොකභො
ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 
පච්ඡාජාතා…කප.…. 

අත්ථිපච්ච ාදි 

85. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…එෙං(පටිච්චසදිසං).(1) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං). (2) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො

(පටිච්චසදිසං). (3) 

86. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, 

ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).(1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සෙජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච

උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං(ඉකමසුසෙජාතංසෙජාතසදිසං, පුක ජාතංපුක ජාතසදිසං).(3) 

87. උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාකතො –උපාදානසම්පයුත්කතොඑකෙොඛන්කධො චවත්ථුච
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තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.…. සෙජාකතො – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො එකෙො
ඛන්කධො ච ක ොකභො ච තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.….(1) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – උපාදානසම්පයුත්තා
ඛන්ධා ච මොභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තාඛන්ධාච ක ොකභො

ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතා – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච වත්ථු ච ක ොභස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා
ඛන්ධා ච ක ොකභො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච
ක ොකභො ච ෙබළීොක ො ආොක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ තා ඛන්ධා ච
ක ොකභොච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතො එකෙො ඛන්කධො ච ක ොකභො ච
තිණ්ණන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාකතො – 
දිට්ඨි තවිප්පයුත්තක ොභසෙ කතොඑකෙොඛන්කධොච වත්ථුචතිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං ක ොභස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා 

ච…කප.….(3) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයනපච්චකයො. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

88. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 
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උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආොක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ඡ, විප්පයුත්කත පඤ්ච, 

අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

89. උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

90. උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො … 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… 

ආො පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 
සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

91. උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
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සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 
උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච උපාදානවිප්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

92. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව (සබ්බත්ථ

නව), කනොඅවි කතනව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

93. කෙතුපච්චයා නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

නව, නසමනන්තක  නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය නව

(සබ්බත්ථනව), නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියානව, 
කනොවි කතනව. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

94. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව
(අනුක ොමමාතිො)…කප.…අවි කතනව. 

උපාදානසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

72. උපාදානඋපාදානි දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

95. උපාදානඤ්කචව උපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො කචව
උපාදානිකයො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – දිට්ඨුපාදානං පටිච්ච

ොමුපාදානං, ොමුපාදානංපටිච්චදිට්ඨුපාදානං(චක්ෙං).(1) 
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උපාදානඤ්කචවඋපාදානියඤ්චධම්මංපටිච්චඋපාදානිකයොකචවකනොච 
උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදාකන පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(1) 

උපාදානඤ්කචව උපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො කචව
උපාදානිකයො චඋපාදානිකයොකචවකනොචඋපාදාකනොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – දිට්ඨුපාදානං පටිච්ච ොමුපාදානං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපං(චක්ෙං). (3) 

96. උපාදානියඤ්කචව කනො ච උපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදානිකයො
කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා –
උපාදානියඤ්කචව කනො ච උපාදානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.…(යාවඅජ්ඣත්තිොමොභූතා).(1) 

උපාදානියඤ්කචව කනො ච උපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො කචව 
උපාදානිකයොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–උපාදානිකයකචවකනොච

උපාදාකනඛන්කධ පටිච්චඋපාදානා.(2) 

උපාදානියඤ්කචව කනො ච උපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො කචව 
උපාදානිකයොචඋපාදානිකයොකචවකනොචඋපාදාකනොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – උපාදානියඤ්කචව කනො ච උපාදානං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා උපාදානා ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.….(3) 

97. උපාදානඤ්කචව උපාදානියඤ්ච උපාදානියඤ්කචව කනො ච
උපාදානඤ්ච ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො කචව උපාදානිකයො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකෙතුපච්චයා–දිට්ඨුපාදානඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධ පටිච්ච

ොමුපාදානං(චක්ෙං).(1) 

උපාදානඤ්කචව උපාදානියඤ්චඋපාදානියඤ්කචව කනොචඋපාදානඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච උපාදානිකයො කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කෙතුපච්චයා – උපාදානියඤ්කචව කනො ච උපාදානං එෙං ඛන්ධඤ්ච
උපාදාකනචපටිච්චතකයො ඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව
ඛන්කධච…කප.…උපාදාකනචමොභූකතච පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.

(2) 

උපාදානඤ්කචවඋපාදානියඤ්චඋපාදානියඤ්කචවකනොචඋපාදානඤ්ච 
ධම්මංපටිච්චඋපාදාකනොකචවඋපාදානිකයොචඋපාදානිකයොකචවකනොච
උපාදාකනොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකෙතුපච්චයා–උපාදානියඤ්කචවකනොච
උපාදානං එෙං ඛන්ධඤ්ච දිට්ඨුපාදානඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
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ොමුපාදානඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.…(චක්ෙං).(3) 

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

(යථාඋපාදානදුෙංඑවංපටිච්චවාක ොපිසෙජාතවාක ොපි

පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපිසංසට්ඨවාක ොපිසම්පයුත්තවාක ොපි

ොතබ්බා, නින්නානාෙ ණා, ආමසනං නානාෙ ණං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

98. උපාදාකනො කචව උපාදානිකයො ච ධම්කමො උපාදානස්ස කචව 
උපාදානියස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – උපාදානා කචව
උපාදානියා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං උපාදානානං කෙතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

උපාදාකනො කචව උපාදානිකයො ච ධම්කමො උපාදානියස්ස කචව කනො ච 
උපාදානස්ස ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො – උපාදානා කචව
උපාදානියා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො (උපාදානදුෙසදිසා නින්නානා, නව
පඤ්ො). 

ආ ම්මණපච්චක ො 

99. උපාදාකනො කචව උපාදානිකයො ච ධම්කමො උපාදානස්ස කචව
උපාදානියස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උපාදාකන
ආ බ්භඋපාදානාඋප්පජ්ජන්ති…තීණි. 

උපාදානිකයොකචවකනොචඋපාදාකනොධම්කමොඋපාදානියස්සකචවකනො
ච උපාදානස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දානං…කප.…

ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං

ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උද්ධච්චං

කදොමනස්සං උප්පජ්ජති; අරියා ක ොත්රභුසං පච්චකවක්ඛන්ති, කවොදානං

පච්චකවක්ඛන්ති, පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත 
කික කස…කප.… පුබ්කබ සමුදාචිණ්කණ…කප.… චක්ඛං…කප.…
වත්ථුං…කප.… (සංඛිත්තං) අනා තංසඤාණස්ස ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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උපාදානිකයො කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො උපාදානස්ස කචව

උපාදානියස්සචධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං, ඉතක  

ද්කවඋපාදානදුෙසදිසා).(3) 

උපාදාකනො කචවඋපාදානිකයොචඋපාදානිකයොකචවකනොච උපාදාකනො
චධම්මාඋපාදානස්සකචවඋපාදානියස්සචධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…තීණි(කෙට්ඨාඅධිපතිතීණි, උපාදානදුෙසදිසා). 

අධිපතිපච්චක ො 

100. උපාදානිකයො කචවකනොචඋපාදාකනොධම්කමොඋපාදානියස්සකචව
කනො ච උපාදානස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – දානං…කප.…ඣානා

වුට්ඨහිත්වාඣානං රංෙත්වා පච්චකවක්ඛති, අස්සාකදතිඅභිනන්දති, තං

 රංෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; කසක්ඛා ක ොත්රභුසං  රං
ෙත්වා…කප.… කවොදානං…කප.… චක්ඛං…කප.… වත්ථුං උපාදානිකය
කචව කනො ච උපාදාකන ඛන්කධ  රං ෙත්වා උපාදානියා කචව කනො ච

උපාදානා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – උපාදානියා කචව කනො ච 
උපාදානාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො (අවකසසා ද්කවපි ආ ම්මණාධිපති

සෙජාතාධිපතිපි උපාදානදුෙසදිසා).(3) 

(ඝටනා අධිපති තීණි, උපාදානදුෙසදිසා. සබ්කබ පච්චයා

උපාදානදුෙසදිසා. උපාදානිකය ක ොකුත්ත ං නත්ථි, පච්චනීයම්පි ඉතක 
ද්කව  ණනාපිඋපාදානදුෙසදිසං.) 

උපාදානඋපාදානියදුෙංනිට්ඨිතං. 

73. උපාදානඋපාදානසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

101. උපාදානඤ්කචව උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මංපටිච්චඋපාදාකනො
කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 

දිට්ඨුපාදානංපටිච්චොමුපාදානං(චක්ෙංොතබ්බං).(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

581 

පටුන 

උපාදානඤ්කචව උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
උපාදානසම්පයුත්කතො කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කෙතුපච්චයා–උපාදාකන පටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

උපාදානඤ්කචවඋපාදානසම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චඋපාදාකනොකචව 
උපාදානසම්පයුත්කතොචඋපාදානසම්පයුත්කතොකචවකනොචඋපාදාකනොච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කෙතුපච්චයා – දිට්ඨුපාදානං පටිච්ච ොමුපාදානං

සම්පයුත්තොචඛන්ධා(චක්ෙං). (3) 

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

උපාදානසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච උපාදානං ධම්මං පටිච්ච…කප.…. 

(සංඛිත්තං. ආමසනං නානාෙ ණං උපාදානදුෙසදිසං නව පඤ්ො. රූපං
නත්ථි.එවංසබ්කබපි වා ාවිත්ථාක තබ්බා.අරූපංකයව.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්ච ානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චක ො 

102. උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උපාදානස්ස
කචව උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කෙතුපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදානාකචව උපාදානසම්පයුත්තා චකෙතූසම්පයුත්තොනංඋපාදානානං 
කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) උපාදානා කචව
උපාදානසම්පයුත්තා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)උපාදානාකචවඋපාදානසම්පයුත්තාචකෙතූ

සම්පයුත්තොනංඛන්ධානං උපාදානානඤ්චකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

103. උපාදානසම්පයුත්කතො කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො
උපාදානසම්පයුත්තස්සකචවකනොච උපාදානස්සධම්මස්සකෙතුපච්චකයන
පච්චකයො – උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා කෙතූ
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) 
උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා කෙතූ සම්පයුත්තොනං
උපාදානානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)
උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා කෙතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංඋපාදානානඤ්චකෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

104. උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච උපාදානසම්පයුත්කතො
කචවකනොචඋපාදාකනොචධම්මාඋපාදානස්ස කචවඋපාදානසම්පයුත්තස්ස
චධම්මස්සකෙතුපච්චකයනපච්චකයො–උපාදානාකචව උපාදානසම්පයුත්තා
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ච උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං 
උපාදානානංකෙතුපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංපුච්ඡිතබ්බං)උපාදානාකචව 
උපාදානසම්පයුත්තාචඋපාදානසම්පයුත්තාකචවකනොචඋපාදානාචකෙතූ
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කෙතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං)
උපාදානා කචව උපාදානසම්පයුත්තා ච උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච
උපාදානා ච කෙතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං උපාදානානඤ්ච

කෙතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චක ො 

105. උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උපාදානස්ස
කචව උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්සආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – 
උපාදාකන ආ බ්භ උපාදානා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං) උපාදාකන
ආ බ්භ උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.
(මූ ංපුච්ඡිතබ්බං) උපාදාකනආ බ්භඋපාදානාචසම්පයුත්තොචඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

උපාදානසම්පයුත්කතො කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො 
උපාදානසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච උපාදානස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – උපාදානසම්පයුත්කත කචව කනො ච
උපාදාකන ඛන්කධ ආ බ්භ උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා

ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති(තීණිපිොතබ්බා, ඝටකනතීණිපිොතබ්බා). 

අධිපතිපච්චක ො 

106. උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උපාදානස්ස
කචව උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො…

තීණි.(3) 

උපාදානසම්පයුත්කතො කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො 
උපාදානසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච උපාදානස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණාධිපති, සෙජාතාධිපති(තීණිපි, තීසුපි

ද්කවපිඅධිපතිොතබ්බා, ඝටනාධිපතිපි තීණි). 

අනන්ත පච්චක ො 

107. උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උපාදානස්ස
කචව උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
පුරිමා පුරිමා උපාදානා කචව උපාදානසම්පයුත්තා ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං උපාදානානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (එවංනවපි පඤ්ො 

ොතබ්බා, ආවජ්ජනාපිවුට්ඨානම්පිනත්ථි). 
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සමනන්ත පච්ච ාදි 

108. උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උපාදානස්ස 
කචවඋපාදානසම්පයුත්තස්සචධම්මස්සසමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…
නව… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො… නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො…නව…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…නව. 

උපනිස්ස පච්චක ො 

109. උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උපාදානස්ස
කචව උපාදානසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…තීණි. 

උපාදානසම්පයුත්කතො කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො 
උපාදානසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච උපාදානස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 
උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා ඛන්ධා
උපාදානසම්පයුත්තොනඤ්කචව කනො ච උපාදානානං ඛන්ධානං
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (තීණි ඝටනුපනිස්සකයපි තීණි)… 
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

ෙම්මපච්ච ාදි 

110. උපාදානසම්පයුත්කතො කචව කනො ච උපාදාකනො ධම්කමො
උපාදානසම්පයුත්තස්සකචවකනොච උපාදානස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි…ආො පච්චකයනපච්චකයො…තීණි… ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…මග් පච්චකයන 
පච්චකයො… නව… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… නව…
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… නව… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… නව…
වි තපච්චකයනපච්චකයො…නව…අවි තපච්චකයනපච්චකයො… නව. 

1. පච්ච ානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

111. කෙතුයා නව, ආ ම්මකණනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සෙජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආොක තීණි, ඉන්ද්රිකය
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තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කත නව, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

112. උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උපාදානස්ස
කචවඋපාදානසම්පයුත්තස්සචධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…

සෙජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො 
උපාදානසම්පයුත්තස්ස කචව කනො ච උපාදානස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදාකනො කචව උපාදානසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උපාදානස්ස කචව 
උපාදානසම්පයුත්තස්සචඋපාදානසම්පයුත්තස්සකචවකනොචඋපාදානස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… සෙජාතපච්චකයන

පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (එවං නවපි ොතබ්බා, 
එකෙෙස්සමූක තීණිතීණිපඤ්ො). 

2. පච්ච පච්චනී ං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

113. නකෙතුයා නව, නආ ම්මකණනව, නඅධිපතියා නව (සබ්බත්ථ

නව), කනොඅවි කතනව. 

3. පච්ච ානුක ොමපච්චනී ං 

114. කෙතුපච්චයානආ ම්මකණනව, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

නව, නසමනන්තක නව, නඋපනිස්සකය නව (සබ්බත්ථනව), නමග්ක 

නව, නසම්පයුත්කතනව, කනොනත්ථියානව, කනොවි කතනව. 

4. පච්ච පච්චනී ානුක ොමං 

115. නකෙතුපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා නව…කප.…
(අනුක ොමමාතිො ොතබ්බා). 

උපාදානඋපාදානසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

74. උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානි දුෙං 
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පටුන 

1. පටිච්චවාක ො 

1-4. පච්ච ානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චක ො 

116. උපාදානවිප්පයුත්තං උපාදානියං ධම්මං පටිච්ච 
උපාදානවිප්පයුත්කතො උපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – 
උපාදානවිප්පයුත්තං උපාදානියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකණ…කප.… එෙං මොභූතං…කප.… මොභූකත පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං. (1) 

උපාදානවිප්පයුත්තං අනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො
අනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්තං
අනුපාදානියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.….(1) 

උපාදානවිප්පයුත්තං අනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො
උපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්කත

අනුපාදානිකයඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

උපාදානවිප්පයුත්තං අනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච උපාදානවිප්පයුත්කතො
උපාදානිකයොචඋපාදානවිප්පයුත්කතොඅනුපාදානිකයොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කෙතුපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්තං අනුපාදානියං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.….

(3) 

උපාදානවිප්පයුත්තං උපාදානියඤ්ච උපාදානවිප්පයුත්තං 
අනුපාදානියඤ්චධම්මංපටිච්චඋපාදානවිප්පයුත්කතොඋපාදානිකයොධම්කමො
උප්පජ්ජති කෙතුපච්චයා – උපාදානවිප්පයුත්කත අනුපාදානිකය ඛන්කධ ච

මොභූකතචපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කෙතුයාපඤ්ච, ආ ම්මකණද්කව…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

(ඉමංදුෙංචූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙසදිසං, නින්නානාෙ ණං.) 

උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියදුෙංනිට්ඨිතං. 

උපාදානක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

තතිකයොභාක ොනිට්ඨිකතො. 
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