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නකමොතස්සභ වකතොඅ හකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

පට්ඨානපාළි 

(චතුත්ක ොභාක ො) 

ධම්මානුක ොකමදුෙපට්ඨානං 
12. කික සක ොච්ඡෙං 

75. කික සදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

1. කික සං ධම්මංපටිච්චකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–

ක ොභං පටිච්ච කමොකහො දිට්ඨි ථිනං [ථීනං (සී. සයා.)] උද්ධච්චං අහිරිෙං

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො දිට්ඨි උද්ධච්චං අහිරිෙං

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො මාකනො ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං 

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො මාකනො උද්ධච්චං අහිරිෙං 

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං; 

ක ොසං පටිච්ච කමොකහො ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං, ක ොසං

පටිච්ච කමොකහො උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං; විචිකිච්ඡං පටිච්ච

කමොකහො උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං; උද්ධච්චං පටිච්ච කමොකහො

අහිරිෙංඅකනොත්තප්පං.(1) 

කික සං ධම්මංපටිච්චකනොකික කසොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා

–කික සංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

කික සං ධම්මං පටිච්ච කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා –ක ොභංපටිච්චකමොකහො දිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චං
අහිරිෙං අකනොත්තප්පං සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං

(චක්ෙං).(3) 

2. කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – කනොකික සං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
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චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 

එෙං මහාභූතං…කප.….(1) 

කනොකික සංධම්මංපටිච්චකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා 

– කනොකික කසඛන්කධපටිච්චකික සා.(2) 

කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–කනොකික සංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා

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

3. කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – ක ොභඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච

කමොකහොදිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චංඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පං (චක්ෙං).(1) 

කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–කනොකික සංඑෙංඛන්ධඤ්චකික කසච පටිච්ච
තකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.…

කික කසච මහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(2) 

කික සඤ්චකනොකික සඤ්චධම්මංපටිච්චකික කසොචකනොකික කසො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – කනොකික සං එෙං ඛන්ධඤ්ච
ක ොභඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකහො දිට්ඨි ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං
අකනොත්තප්පංචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.…

(චක්ෙං, සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

4. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක නව(සබ්බත්ථනව), විපාකෙ එෙං…කප.…අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

5. කික සං ධම්මංපටිච්චකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා

– විචිකිච්ඡංපටිච්චකමොකහො, උද්ධච්චංපටිච්චකමොකහො.(1) 

කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකහතුපච්චයා–අකහතුෙංකනොකික සංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 
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චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…(යාව අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච 

විචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(2) 

කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ ච විචිකිච්ඡඤ්ච

පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො, උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච

උද්ධච්චඤ්චපටිච්චඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චයාදි 

6. කික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා–කික කසපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා–කනොකික කසඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…ඛන්කධපටිච්චවත්ථු(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආ ම්මෙපච්චයා – කික කස ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, කික කස ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චයා… නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චයාදි 

7. කික සං ධම්මං පටිච්ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා– අරූකපක ොභංපටිච්චකමොකහොදිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චං

අහිරිෙං අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො දිට්ඨි උද්ධච්චං අහිරිෙං

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො මාකනො ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො මාකනො උද්ධච්චං අහිරිෙං 

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං 

අකනොත්තප්පං, ක ොභං පටිච්ච කමොකහො උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං; 

විචිකිච්ඡං පටිච්ච කමොකහො උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං; උද්ධච්චං

පටිච්චකමොකහොඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පං(අරූකපක ොසමූ ෙංනත්ථි).(1) 
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කික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප කික කස පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

කික කස පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං (එවං නවපි පඤ්හා ොතබ්බා), 

නපච්ඡාජාතපච්චයා, නආකසවනපච්චයා. 

නෙම්මපච්චකයො 

8. කික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා– කික කසපටිච්චසම්පයුත්තොකචතනා.(1) 

කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා – කනොකික කස ඛන්කධ පටිච්ච සම්පයුත්තො කචතනා; 

බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…උතුසමුට්ඨානං…කප.….(1) 

කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–කික කසචසම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්ච 

සම්පයුත්තොකචතනා.(1) (එවංසබ්කබපච්චයාොතබ්බා.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

9. නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපිොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

10. කික සං ධම්මං පච්චයා කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 
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කනොකික සං ධම්මං පච්චයා කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා – කනොකික සං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.…

(යාවඅජ්ඣත්තිො මහාභූතා)වත්ථුංපච්චයාකනොකික සාඛන්ධා.(1) 

කනොකික සංධම්මංපච්චයාකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා 

– කනොකික කසඛන්කධපච්චයාකික සා, වත්ථුංපච්චයාකික සා. (2) 

කනොකික සං ධම්මං පච්චයා කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – කනොකික සං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා කික සා ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… වත්ථුං පච්චයා කික සා, මහාභූකත පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, වත්ථුංපච්චයාකික සාචසම්පයුත්තොචඛන්ධා. 
(3) 

11. කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පච්චයා කික කසො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – ක ොභඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පච්චයා
කමොකහොදිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චං අහිරිෙංඅකනොත්තප්පං (චක්ෙං).ක ොභඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාකික සා.(1) 

කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පච්චයා කනොකික කසො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනොකික සං එෙං ඛන්ධඤ්ච කික සඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.… කික කස ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, 

කික කසචවත්ථුඤ්චපච්චයාකනොකික සාඛන්ධා.(2) 

කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පච්චයා කික කසො ච
කනොකික කසො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – කනොකික සං එෙං
ඛන්ධඤ්ච ක ොභඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධාකමොකහොදිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චං
අහිරිෙං අකනොත්තප්පං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… (චක්ෙං). ක ොභඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා කමොකහො දිට්ඨි ථිනං

උද්ධච්චංඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පංසම්පයුත්තොචඛන්ධා (චක්ෙං).(3) 

(ආ ම්මෙපච්චකයකනොකික සමූක පඤ්චවිඤ්ඤාොොතබ්බා.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

12. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 
විපාකෙඑෙං…කප.… අවි කතනව. 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

13. කික සං ධම්මං පච්චයා කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡංපච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො, උද්ධච්චං

පච්චයාඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

කනොකික සං ධම්මං පච්චයා කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා (යාව අසඤ්ඤසත්තා) – චක්ඛායතනං පච්චයා 
චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.…ොයායතනං…කප.… වත්ථුං පච්චයා අකහතුො

කනොකික සාඛන්ධා. (1) 

කනොකික සං ධම්මං පච්චයා කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කතඋද්ධච්චසහ කතඛන්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(2) 

කික සඤ්ච කනොකික සඤ්ච ධම්මං පච්චයා කික කසො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ

වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො, උද්ධච්චඤ්ච
සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ වත්ථුඤ්ච පච්චයා උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො

(සංඛිත්තං).(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

14. නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකෙතීණි, නඅධිපතියානව…කප.…

නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං…කප.…කනොවි කතතීණි. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

15. කික සං ධම්මං සංසට්කඨො කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – ක ොභං සංසට්කඨො කමොකහො දිට්ඨි ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං
අකනොත්තප්පං.(චක්ෙං.එවංනව පඤ්හාොතබ්බා.) 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව(සබ්බත්ථනව), විපාකෙඑෙං…කප.…
අවි කතනව. 
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අනුක ොමං. 

කික සංධම්මංසංසට්කඨොකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා 

(එවංනකහතුපඤ්හාචත්තාරිොතබ්බා.) 

නකහතුයාචත්තාරි, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කත නව. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

16. කික කසො ධම්කමොකික සස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො–
කික සා කහතූ සම්පයුත්තොනං කික සානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
(මූ ං පුච්ඡිතබ්බං.) කික සා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
පුච්ඡිතබ්බං.) කික සා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කික සානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – කනොකික සා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

17. කික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො – කික කස ආ බ්භ කික සා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං.)
කික කස ආ බ්භ කනොකික සා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං පුච්ඡිතබ්බං.)

කික කසආ බ්භකික සාච සම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

18. කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.… 
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උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබසුචිණ්ොනි…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා

ඣානං පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තංආ බ්භ  ාක ො…කප.…
දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… ක ොමනස්සං

උප්පජ්ජති; අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං කනොකික කස

ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛුනා

රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද් ං සුොති…කප.…

අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො –  ානං…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං අස්සාක ති

අභිනන් ති, තංආ බ්භ  ාක ො…කප.… දිට්ඨි…කප.…විචිකිච්ඡා…කප.…

උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, ඣාකන පරිහීකන විප්පටිසාරිස්ස ක ොමනස්සං

උප්පජ්ජති, චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං කනොකික කස ඛන්කධ අස්සාක ති

අභිනන් ති, තංආ බ්භ ාක ො…කප.…ක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… ඣානා
වුට්ඨහිත්වා…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං කනොකික කස ඛන්කධ

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ කික සා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා 

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කික සස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අධිපතිපච්චකයො 

19. කික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – කික කස  රං ෙත්වා කික සා

උප්පජ්ජන්ති…තීණි (ආ ම්මොධිපතිකයව).(3) 

කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 

 ානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රංෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති; පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.… අරියාමග් ාවුට්ඨහිත්වා
මග් ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති…කප.… ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං කනොකික කස ඛන්කධ  රං ෙත්වා 

අස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – කනොකික සාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
 ානං…කප.… ඣානං…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං කනොකික කස

ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – කනොකික සාධිපති

සම්පයුත්තොනංකික සානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.…ඣානං…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

කනොකික කසඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රං ෙත්වා

කික සා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
කනොකික සාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කික සානඤ්ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කික සස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(ආ ම්මොධිපතිකයව).(3) 

අනන්ත පච්චයාදි 

20. කික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කික සා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කික සානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා කික සා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොකික සානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; කික සා වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං 
ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා කික සා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කික සානං 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

21. කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනොකික සා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොකික සානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා කනොකික සා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

කික සානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා කික සානං 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං.)පුරිමාපුරිමාකනොකික සා
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කික සානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනාකික සානංසම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

22. කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කික සස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කික සා ච සම්පයුත්තො ච
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පටුන 

ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කික සානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
(මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා කික සා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනොකික සානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; කික සා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා කික සා ච
සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කික සානං 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො, සහජාතපච්චකයන පච්චකයො, 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො, නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

23. කික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – කික සා කික සානං
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

24. කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; 
සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ා ං… ක ොසං… කමොහං… මානං… දිට්ඨිං…
පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය  ානං

ක ති…කප.… සඞ්ඝංභින් ති; සද්ධා…කප.…කසනාසනංසද්ධාය…කප.…

ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

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

ජප්කපති…දිට්ඨිං  ණ්හාති; සී ං…කප.…කසනාසනංඋපනිස්සායපාෙං

හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං කික සානං

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති… දිට්ඨිං  ණ්හාති; සී ං…කප.…

කසනාසනං උපනිස්සාය පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; 
සද්ධා…කප.… කසනාසනං කික සානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කික සස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

පුක ජාතපච්චකයො 

25. කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

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

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද් ං සුොති. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… 

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… වත්ථු කනොකික සානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

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

චක්ඛුං…කප.…වත්ථුංඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භ  ාක ො…කප.…

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු කික සානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

ආ බ්භකික සාචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – 
වත්ථු කික සානං සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්චයා 

26. කික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන 

පච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කනොකික සස්ස ධම්මස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං) ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො
…නව. 

ෙම්මපච්චකයො 
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27. කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්සෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – කනොකික සා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නානාක්ඛණිො –
කනොකික සා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොකික කසො ධම්කමොකික සස්සධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො

–කනොකික සාකචතනාකික සානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – කනොකික සා කචතනා සම්පයුත්තොනං 
ඛන්ධානං කික සානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චයාදි 

28. කනොකික කසො ධම්කමොකනොකික සස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයන
පච්චකයො… එෙං… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… තීණි…
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…
මග් පච්චකයන පච්චකයො…නව…සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

29. කික කසො ධම්කමොකනොකික සස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(1) 

කනොකික කසොධම්කමොකනොකික සස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු කික සානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු කික සානං 

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කනොකික සස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං. 
විත්ථාක තබ්බං.) 
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අත්ථිපච්චයාදි 

30. කික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…එෙං(පටිච්චසදිසං).(1) 

කික කසොධම්කමොකනොකික සස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සහජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(2) 

කික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිච්චසදිසං). (3) 

කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො– සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).

(1) 

කනොකික කසොධම්කමොකික සස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

– සහජාතං, පුක ජාතං (සංඛිත්තං. සහජාතං සහජාතසදිසං, පුක ජාතං

පුක ජාතසදිසං.)(2) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො –සහජාතං, පුක ජාතං (සහජාතංසහජාතසදිසං, 

පුක ජාතං පුක ජාතසදිසං.)(3) 

31. කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කික සස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – ක ොකභොච

සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා කමොහස්ස, දිට්ඨියා, ථිනස්ස, උද්ධච්චස්ස, 

අහිරිෙස්ස, අකනොත්තප්පස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (චක්ෙං). 

සෙජාකතො – ක ොකභොචවත්ථුච කමොහස්ස, දිට්ඨියා, ථිනස්ස, උද්ධච්චස්ස, 

අහිරිෙස්ස, අකනොත්තප්පස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං).(1) 

කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කනොකික සස්ස ධම්මස්ස 

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

ඉන්ද්රියං. සෙජාකතො – කනොකික කසො එකෙො ඛන්කධො ච කික කසො ච
තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.…. සෙජාතා – කික සාචමහාභූතා

ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතා – 

කික සා ච වත්ථු ච කනොකික සානං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – කික සා ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස

ොයස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කික සාච සම්පයුත්තො
ච ඛන්ධා ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන
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පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කික සා ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා 

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කික කසොචකනොකික කසොචධම්මාකික සස්සචකනොකික සස්සච

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
කනොකික කසො එකෙො ඛන්කධො ච ක ොකභො ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකමොහස්සච, දිට්ඨියා, ථිනස්ස, උද්ධච්චස්ස, 

අහිරිෙස්ස, අකනොත්තප්පස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාකතො – ක ොකභො ච වත්ථු ච කමොහස්ස, දිට්ඨියා, 

ථිනස්ස, උද්ධච්චස්ස, අහිරිෙස්ස, අකනොත්තප්පස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(චක්ෙං).(3) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

32. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

33. කික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

කික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 
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34. කනොකික කසො ධම්කමො කනොකික සස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො … පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කනොකික කසො ධම්කමො කික සස්ස ච කනොකික සස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

35. කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කික සස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කික කසො ච කනොකික කසො ච ධම්මා කනොකික සස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කික කසොචකනොකික කසොචධම්මාකික සස්සචකනොකික සස්සච
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

36. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ නව, නඅධිපතියා නව (සබ්බත්ථ

නව), කනොඅවි කතනව. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

37. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  චත්තාරි, නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකය චත්තාරි (සබ්බත්ථ චත්තාරි), නසම්පයුත්කත ද්කව, 

නවිප්පයුත්කතචත්තාරි, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

38. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව (අනුක ොමමාතිො
ොතබ්බා)…කප.…අවි කත නව. 
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කික සදුෙංනිට්ඨිතං. 

76. සංකික සිෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

39. සංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච සංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (යථාක ොකියදුෙං, එවංනින්නානාෙ ෙං.) 

සංකික සිෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

77. සංකිලිට්ඨදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

40. සංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච සංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා– සංකිලිට්ඨංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 

සංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–සංකිලිට්කඨඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

සංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච සංකිලිට්කඨො ච අසංකිලිට්කඨො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–සංකිලිට්ඨංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 

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

අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා – අසංකිලිට්ඨං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 

එෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

සංකිලිට්ඨඤ්ච අසංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සංකිලිට්කඨ ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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41. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

ද්කව, සමනන්තක ද්කව, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම

පඤ්ච, විපාකෙඑෙං, ආහාක පඤ්ච(සංඛිත්තං), අවි කත පඤ්ච. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

42. සංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච සංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකහතුපච්චයා–අකහතුෙංඅසංකිලිට්ඨංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…(යාව අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

1. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

43. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, 

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

නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපිොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

44. සංකිලිට්ඨං ධම්මං පච්චයා සංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි(පටිච්චසදිසං). 
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අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පච්චයා අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා – අසංකිලිට්ඨං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො මහාභූතා) වත්ථුං පච්චයා

අසංකිලිට්ඨාඛන්ධා.(1) 

අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පච්චයා සංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාසංකිලිට්ඨා ඛන්ධා.(2) 

අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පච්චයා සංකිලිට්කඨො ච අසංකිලිට්කඨො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා –වත්ථුං පච්චයාසංකිලිට්ඨා ඛන්ධා, මහාභූකත

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

45. සංකිලිට්ඨඤ්චඅසංකිලිට්ඨඤ්චධම්මංපච්චයාසංකිලිට්කඨොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සංකිලිට්ඨං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධච…කප.….(1) 

සංකිලිට්ඨඤ්ච අසංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පච්චයා අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සංකිලිට්කඨ ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

සංකිලිට්ඨඤ්ච අසංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පච්චයා සංකිලිට්කඨො ච 
අසංකිලිට්කඨො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – සංකිලිට්ඨං එෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… සංකිලිට්කඨ ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං(සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

46. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා නව, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, 

නිස්සකය නව, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආකසවකන

චත්තාරි, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයනව…කප.…

වි කතචත්තාරි, අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 
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47. සංකිලිට්ඨං ධම්මං පච්චයා සංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පච්චයා

විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පච්චයා අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අසංකිලිට්ඨං…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා)
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාෙං, වත්ථුංපච්චයාඅකහතුො අසංකිලිට්ඨාඛන්ධා.(1) 

අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පච්චයා සංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො.(2) 

සංකිලිට්ඨඤ්ච අසංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පච්චයා සංකිලිට්කඨො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහ කතඋද්ධච්චසහ කතඛන්කධච 

වත්ථුඤ්චපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

48. නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, 

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

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

49. සංකිලිට්ඨං ධම්මං සංසට්කඨො සංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – සංකිලිට්ඨං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කව ඛන්කධ …කප.….(1) 

අසංකිලිට්ඨං ධම්මං සංසට්කඨො අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා–අසංකිලිට්ඨංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 
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කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), 
විපාකෙඑෙං…කප.…අවි කතද්කව. 

අනුක ොමං. 

50. සංකිලිට්ඨං ධම්මං සංසට්කඨො සංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ සංසට්කඨො

විචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

අසංකිලිට්ඨං ධම්මං සංසට්කඨො අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අසංකිලිට්ඨං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

ද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙද්කව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපි ොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

51. සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – සංකිලිට්ඨා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො – සංකිලිට්ඨාකහතූ චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංකහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ච අසංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – සංකිලිට්ඨා කහතූසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන 

පච්චකයො – අසංකිලිට්ඨා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

52. සංකිලිට්කඨො ධම්කමොසංකිලිට්ඨස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො– ා ංඅස්සාක ති අභිනන් ති, තංආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති; විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්ච…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; 

දිට්ඨිංඅස්සාක ති…කප.… (කුස ත්තිෙසදිසං); විචිකිච්ඡංආ බ්භ…කප.…

උද්ධච්චං ආ බ්භ…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිට්ඨි…කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.…උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති.(1) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො – අරියා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත
කික කස…කප.… පුබ්කබ සමු ාචිණ්කෙ…කප.… සංකිලිට්කඨ ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, කචකතොපරියඤාකෙන 

සංකිලිට්ඨචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති; සංකිලිට්ඨා ඛන්ධා

කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

53. අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.… 
උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං 

පච්චකවක්ඛති, අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති…කප.…

ආවජ්ජනාය ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

අසංකිලිට්කඨ ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, දිබ්කබන චක්ඛුනා

රූපං පස්සති…කප.… අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.…

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අසංකිලිට්කඨ ඛන්කධ අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

ආ බ්භ  ාක ො…කප.…ක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

අධිපතිපච්චකයො 

54. සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ා ං රං
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ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති; දිට්ඨිං  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා

 ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – සංකිලිට්ඨාධිපති

සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සංකිලිට්ඨාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ච අසංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – සංකිලිට්ඨාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

55. අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
 ානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.…

ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, අරියා මග් ා
වුට්ඨහිත්වාමග් ං රංෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති…කප.…නිබ්බානංඵ ස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අසංකිලිට්ඨාධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.… සී ං…කප.… 

උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.…
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අසංකිලිට්කඨ ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං රංෙත්වා ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත පච්චයාදි 

56. සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සංකිලිට්ඨා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

සංකිලිට්ඨානංඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – සංකිලිට්ඨා ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

57. අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අසංකිලිට්ඨා ඛන්ධා
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පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංඅසංකිලිට්ඨානංඛන්ධානං…කප.… ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො – ආවජ්ජනා සංකිලිට්ඨානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… පඤ්ච… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව…
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

58. සංකිලිට්කඨො ධම්කමොසංකිලිට්ඨස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –  ා ං උපනිස්සාය පාෙං

හනති…කප.…සඞ්ඝංභින් ති, ක ොසං…කප.… පත්ථනංඋපනිස්සායපාෙං

හනති…කප.…සඞ්ඝං භින් ති,  ාක ො…කප.… පත්ථනා  ා ස්ස…කප.…

පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො –  ා ං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාක ති, ක ොසං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාක ති,  ාක ො…කප.… පත්ථනා සද්ධාය…කප.…

පඤ්ඤාය ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස, 

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

59. අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; 

සී ං…කප.… පඤ්ඤං, ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං…
කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං 

උප්පාක ති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං සද්ධාය…කප.… ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය මානං

ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං… ොයිෙං සුඛං…
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ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය පාෙං

හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං 

 ා ස්ස…කප.…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චකයො 

60. අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං
(සංඛිත්තං). අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං

(සංඛිත්තං).(2) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්චයා 

61. සංකිලිට්කඨො ධම්කමොඅසංකිලිට්ඨස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො (සංඛිත්තං). අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං). …ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො…ද්කව. 

ෙම්මපච්චකයො 

62. සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – සංකිලිට්ඨා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – සංකිලිට්ඨා කචතනා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – 

සංකිලිට්ඨා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) සංකිලිට්ඨා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – අසංකිලිට්ඨා කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 

අසංකිලිට්ඨා කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චයාදි 
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63. අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො…එෙං. 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන 

පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…
මග් පච්චකයනපච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

64. සංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු සංකිලිට්ඨානංඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අත්ථිපච්චයාදි 

65. සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො … එෙං(පටිච්චවා සදිසං).සංකිලිට්කඨොධම්කමොඅසංකිලිට්ඨස්ස 

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).
සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ච අසංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො (පටිච්චසදිසං).(3) 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං). 
අසංකිලිට්කඨොධම්කමොසංකිලිට්ඨස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–

පුක ජාතං (සංඛිත්තං).(2) 

66. සංකිලිට්කඨො ච අසංකිලිට්කඨො ච ධම්මා සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො– සංකිලිට්කඨො
එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධාච…කප.…(සංඛිත්තං).(1) 

සංකිලිට්කඨො ච අසංකිලිට්කඨො ච ධම්මා අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. 

සෙජාතා – සංකිලිට්ඨා ඛන්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සංකිලිට්ඨා ඛන්ධාචෙබළීොක ො
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පටුන 

ආහාක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

සංකිලිට්ඨා ඛන්ධා චරූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

67. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක  

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, 

ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  චත්තාරි, 

ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, වි කත චත්තාරි, 
අවි කත සත්ත. 

2. පච්චනීයුද්ධාක ො 

68. සංකිලිට්කඨො ධම්කමොසංකිලිට්ඨස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

සංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ච අසංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

69. අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

සංකිලිට්කඨො ච අසංකිලිට්කඨො ච ධම්මා සංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතං…පුක ජාතං. (1) 

සංකිලිට්කඨො ච අසංකිලිට්කඨො ච ධම්මා අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස

සහජාතං…පච්ඡාජාතං…ආහා ං…ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

70. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසහජාකත පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනිස්සකය පඤ්ච, නඋපනිස්සකය සත්ත, 

නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නමග්ක  සත්ත, 

නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, 

කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කත චත්තාරි. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

71. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  චත්තාරි, නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකයචත්තාරි…කප.…නසම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

72. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච
(අනුක ොමමාතිො)…කප.…අවි කත සත්ත. 

සංකිලිට්ඨදුෙංනිට්ඨිතං. 

78. කික සසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

73. කික සසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කික සසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කික සසම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 
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කික සසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කික සවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කික සසම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(2) 

(කික සසම්පයුත්තදුෙංසංකිලිට්ඨදුෙසදිසං, නින්නානාෙ ෙං.) 

කික සසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

79. කික සසංකික සිෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

74. කික සඤ්කචව සංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව
සංකික සිකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – ක ොභං පටිච්ච

කමොකහොදිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චංඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පං (චක්ෙං).(1) 

කික සඤ්කචව සංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සංකික සිකෙො කචව
කනො ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කික කස පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(2) 

කික සඤ්කචව සංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව
සංකික සිකෙො ච සංකික සිකෙො කචව කනො ච කික කසො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා –ක ොභංපටිච්චකමොකහො දිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චං
අහිරිෙං අකනොත්තප්පංසම්පයුත්තො චඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.

(3) 

2-6. සෙජාත-පච්චය-නිස්සය-සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං පටිච්චවාක ොපි සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි
සංසට්ඨවාක ොපි සම්පයුත්තවාක ොපි කික සදුෙසදිසා. නින්නානාෙ ෙං.
ආමසනංනානං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

75. කික කසො කචව සංකික සිකෙො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව

සංකික සිෙස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – කික සා කචව
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සංකික සිො ච කහතූ සම්පයුත්තොනං කික සානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො (එවංචත්තාරි, කික සදුෙසදිසං.)(4) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

76. කික කසො කචව සංකික සිකෙො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව
සංකික සිෙස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – කික කස
ආ බ්භ කික සා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.) කික කස ආ බ්භ 

සංකික සිොකචවකනොචකික සාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(මූ ංොතබ්බං.)

කික කසආ බ්භ කික සාචසම්පයුත්තොචඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

77. සංකික සිකෙො කචව කනො ච කික කසො ධම්කමො සංකික සිෙස්ස
කචව කනො ච කික සස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –
 ානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ 

සුචිණ්ොනි…කප.…ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානංපච්චකවක්ඛති, අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති…කප.… උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, 

ඣාකන පරිහීකන විප්පටිසාරිස්ස ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; අරියා ක ොත්රභං 

පච්චකවක්ඛන්ති, කවො ානං පච්චකවක්ඛන්ති, චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං
සංකික සිකෙ කචව කනො ච කික කස ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.…

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති…කප.…

ආවජ්ජනායආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො (ඉතක ද්කව කික සදුෙසදිසා, 
ඝටනා ම්මොපිකික සදුෙසදිසා). 

අධිපතිපච්චකයො 

78. කික කසො කචව සංකික සිකෙො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව
සංකික සිෙස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –
ආ ම්මොධිපති…තීණි. 

සංකික සිකෙොකචවකනො චකික කසොධම්කමොසංකික සිෙස්සකචව

කනොච කික සස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, 

සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.… සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ොනි…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වා

ඣානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, කසක්ඛා ක ොත්රභං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති, කවො ානං  රංෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති; චක්ඛුං…කප.…
වත්ථුං සංකික සිකෙ කචව කනො ච කික කස ඛන්කධ  රං ෙත්වා

සංකික සිො කචවකනොචකික සාඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
සංකික සිො කචව කනො ච කික සාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(ඉතක ද්කවපි
කික සදුෙසදිසා.ඝටනාධිපතිපි.) 
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අනන්ත පච්චයාදි 

79. කික කසො කචව සංකික සිකෙො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව
සංකික සිෙස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… තීණි
(කික සදුෙසදිසා). 

සංකික සිකෙොකචවකනො චකික කසොධම්කමොසංකික සිෙස්සකචව
කනොච කික සස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා 
සංකික සිො කචව කනො ච කික සා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
සංකික සිොනඤ්කචව කනො ච කික සානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභස්ස… අනුක ොමං කවො ානස්ස…ආවජ්ජනා
සංකික සිොනඤ්කචව කනො ච කික සානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො. 

(ඉතක  ද්කව අනන්ත ා කික සදුෙසදිසා, නින්නානාෙ ො. 

ඝටනානන්ත ම්පි සබ්කබ පච්චයා කික සදුෙසදිසා, නින්නානාෙ ො. 

උපනිස්සකය ක ොකුත්ත ං නත්ථි, ඉ ං දුෙං කික සදුෙසදිසං, 
නින්නානාෙ ෙං.) 

කික සසංකික සිෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

80. කික සසංකිලිට්ඨදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

80. කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව
සංකිලිට්කඨොච ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–ක ොභංපටිච්චකමොකහො

දිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චං අහිරිෙංඅකනොත්තප්පං(චක්ෙං).(1) 

කික සඤ්කචවසංකිලිට්ඨඤ්චධම්මංපටිච්චසංකිලිට්කඨොකචවකනොච 
කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කික කස පටිච්ච

සම්පයුත්තොඛන්ධා. (2) 

කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව 

සංකිලිට්කඨොචසංකිලිට්කඨොකචවකනොචකික කසොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – ක ොභං පටිච්ච කමොකහො දිට්ඨි ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං

අකනොත්තප්පංසම්පයුත්තොච ඛන්ධා (චක්ෙං).(3) 
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81. සංකිලිට්ඨඤ්කචවකනොචකික සංධම්මංපටිච්චසංකිලිට්කඨොකචව
කනො ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සංකිලිට්ඨඤ්කචව
කනො ච කික සං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 

සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච කික සං ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව 
සංකිලිට්කඨොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–සංකිලිට්කඨකචවකනොච

කික කස ඛන්කධපටිච්චකික සා.(2) 

සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච කික සං ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව 

සංකිලිට්කඨොචසංකිලිට්කඨොකචවකනොචකික කසොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච කික සං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච

තකයොඛන්ධාකික සාච…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.….(3) 

82. කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච
කික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – ක ොභඤ්ච සම්පයුත්තකෙ ච ඛන්කධ පටිච්ච

කමොකහොදිට්ඨිථිනංඋද්ධච්චංඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පං(චක්ෙං).(1) 

කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච කික සඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච සංකිලිට්කඨො කචව කනො ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–සංකිලිට්ඨඤ්කචවකනොචකික සංඑෙංඛන්ධඤ්ච කික කස

චපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(2) 

කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච කික සඤ්ච 
ධම්මං පටිච්චකික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච සංකිලිට්කඨො කචව කනො ච
කික කසොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–සංකිලිට්ඨඤ්කචවකනොච
කික සං එෙං ඛන්ධඤ්ච ක ොභඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා කමොකහො දිට්ඨි
ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…

(චක්ෙං).(3) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

83. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව (සබ්බත්ථ නව), ෙම්කම නව, 
ආහාක නව…කප.…අවි කත නව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 
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84. කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව
සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡං පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො, උද්ධච්චංපටිච්චඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.

(1) 

සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච කික සං ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව 

සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත
උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො.(1) 

කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච කික සඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච
විචිකිච්ඡඤ්ච උද්ධච්චඤ්ච පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

85. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත
නව. 

2-6. සෙජාත-පච්චය-නිස්සය-සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං ඉතක  ද්කව  ෙනාපි සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි
නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපිසම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

86. කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව
සංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – කික සා කචව
සංකිලිට්ඨාච කහතූසම්පයුත්තොනංකික සානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො සංකිලිට්ඨස්ස කචව කනො ච 
කික සස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො–කික සාකචවසංකිලිට්ඨා
චකහතූ සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො. 
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කික කසොකචවසංකිලිට්කඨොචධම්කමොකික සස්සකචවසංකිලිට්ඨස්ස
ච සංකිලිට්ඨස්ස කචව කනො ච කික සස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො–කික සාකචව සංකිලිට්ඨාචකහතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං

කික සානඤ්චකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

87. කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව
සංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – කික කස
ආ බ්භ කික සා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.) කික කස ආ බ්භ 

සංකිලිට්ඨා කචව කනො චකික සා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ංොතබ්බං.)

කික කස ආ බ්භකික සාචසම්පයුත්තොඛන්ධාචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

88. සංකිලිට්කඨො කචවකනො චකික කසොධම්කමොසංකිලිට්ඨස්සකචව
කනොචකික සස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො –සංකිලිට්කඨ
කචවකනොචකික කසඛන්කධආ බ්භ සංකිලිට්ඨා කචවකනොචකික සා
ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(මූ ං ොතබ්බං.)සංකිලිට්කඨකචවකනොචකික කස

ඛන්කධආ බ්භකික සාඋප්පජ්ජන්ති. (මූ ංොතබ්බං.)සංකිලිට්කඨකචව
කනො ච කික කස ඛන්කධ ආ බ්භ කික සා ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා ච

උප්පජ්ජන්ති.(3) 

(ඉතක පිතීණිොතබ්බා.) 

අධිපතිපච්චකයො 

89. කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව
සංකිලිට්ඨස්සච ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති…
තීණි. 

සංකිලිට්කඨොකචවකනොචකික කසොධම්කමොසංකිලිට්ඨස්සකචවකනො

ච කික සස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, 

සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – සංකිලිට්කඨ කචව කනො ච කික කස

ඛන්කධ රං ෙත්වා…කප.…තීණි.(ද්කවඅධිපතිතීණිපිොතබ්බා, ඉතක 
ද්කවපිතීණි ොතබ්බා.) 

අනන්ත පච්චයාදි 

90. කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව

සංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො (නවපිොතබ්බා, 
ආවජ්ජනාපි වුට්ඨානම්පි නත්ථි)… සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…
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නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… නව
පඤ්හා (පුක ජාතපච්චකයො පච්ඡාජාතපච්චකයොපි නත්ථි)…
ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. 

ෙම්මපච්චයාදි 

91. සංකිලිට්කඨො කචවකනො චකික කසොධම්කමොසංකිලිට්ඨස්සකචව
කනොචකික සස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන පච්චකයො–සංකිලිට්ඨාකචව
කනො ච කික සා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සංකිලිට්කඨො කචව කනො ච කික කසො ධම්කමො කික සස්ස කචව
සංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සංකිලිට්ඨා කචව 
කනො ච කික සා කචතනා සම්පයුත්තොනං කික සානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

සංකිලිට්කඨො කචව කනො ච කික කසො ධම්කමො කික සස්ස කචව 

සංකිලිට්ඨස්ස ච සංකිලිට්ඨස්ස කචව කනො ච කික සස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සංකිලිට්ඨා කචව කනො ච කික සා කචතනා

සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකික සානඤ්ච ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආහා පච්චකයන පච්චකයො… තීණි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…මග් පච්චකයන පච්චකයො…
නව… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… නව… අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො… නව… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන
පච්චකයො…අවි තපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

92. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය 

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

93. කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො කික සස්ස කචව
සංකිලිට්ඨස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
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සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (නවපි, 

තීණිකයවප ා ොතබ්බා.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

94. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව (සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

95. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි…කප.… නමග්ක 

තීණි…කප.…නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

96. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ නව (අනුක ොමමාතිො
ොතබ්බා)…කප.…අවි කතනව. 

කික සසංකිලිට්ඨදුෙංනිට්ඨිතං. 

81. කික සකික සසම්පයුත්තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

97. කික සඤ්කචව කික සසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො
කචව කික සසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – ක ොභං
පටිච්ච කමොකහො දිට්ඨි ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං.

(කික සසංකිලිට්ඨදුෙසදිසංනින්නානාෙ ෙං, සබ්කබවා ා.) 

කික සකික සසම්පයුත්තදුෙංනිට්ඨිතං. 

82. කික සවිප්පයුත්තසංකික සිෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

98. කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච 
කික සවිප්පයුත්කතො සංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 
කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…. 

(යථාක ොකියදුෙං, එවංනින්නානාෙ ෙං.) 

කික සවිප්පයුත්තසංකික සිෙදුෙංනිට්ඨිතං. 
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කික සක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

13. පිට්ඨිදුෙං 

83. දස්සකනනපොතබ්බදුෙං 

3. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

1.  ස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්ච ස්සකනනපහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා– ස්සකනනපහාතබ්බංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(1) 

 ස්සකනනපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චන ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන පහාතබ්කබ ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන පහාතබ්කබො ච 
න ස්සකනනපහාතබ්කබොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා– ස්සකනන
පහාතබ්බංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

න ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – න ස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛන්ධං 
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං

පටිච්චඛන්ධා, එෙං මහාභූතං…කප.….(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන
පහාතබ්කබ ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

(සංඛිත්තං).(1) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

2. කහතුයාපඤ්ච, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක ද්කව, 

සමනන්තක ද්කව, සහජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකයපඤ්ච, 
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උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම පඤ්ච, 

විපාකෙඑෙං, ආහාක පඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

3.  ස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපටිච්ච ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං න ස්සකනන පහාතබ්බං
එෙං ඛන්ධං…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව
අසඤ්ඤසත්තා) උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

4. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, 

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

නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(ඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපිොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

5.  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන පහාතබ්කබො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි (පටිච්චසදිසා). 
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6. න ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – න ස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛන්ධං
පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො මහාභූතා)

වත්ථුංපච්චයාන ස්සකනනපහාතබ්බාඛන්ධා.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බංධම්මංපච්චයා  ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා ස්සකනන පහාතබ්බාඛන්ධා.(2) 

න ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන පහාතබ්කබො ච 

න ස්සකනන පහාතබ්කබො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – වත්ථුං

පච්චයා ස්සකනනපහාතබ්බාඛන්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං. 
(3) 

7.  ස්සකනන පහාතබ්බඤ්චන ස්සකනනපහාතබ්බඤ්චධම්මංපච්චයා
 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන
පහාතබ්බංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව

ඛන්කධච…කප.….(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන

පහාතබ්කබඛන්කධච මහාභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
 ස්සකනනපහාතබ්කබොචන ස්සකනනපහාතබ්කබොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා –  ස්සකනන පහාතබ්බං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…  ස්සකනන පහාතබ්කබ

ඛන්කධචමහාභූකතචපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (3) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

8. කහතුයානව, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 
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9.  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ පච්චයා

විචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං න ස්සකනන පහාතබ්බං

එෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං …කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං පච්චයා 

චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාෙං; වත්ථුං

පච්චයා අකහතුො න ස්සකනන පහාතබ්බා ඛන්ධා, උද්ධච්චසහ කත

ඛන්කධ පච්චයා උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො, වත්ථුං පච්චයා

උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

න ස්සකනනපහාතබ්බංධම්මංපච්චයා ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො.

(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො

කමොකහො.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

10. නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, 

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

නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. නිස්සයවාක ො 

(ඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 
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5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

11.  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො  ස්සකනන පහාතබ්කබො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං).(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො න ස්සකනන පහාතබ්කබො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං).(1) 

කහතුයාද්කව, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාද්කව, අවි කත ද්කව. 

අනුක ොමං. 

12.  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො  ස්සකනන පහාතබ්කබො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා– විචිකිච්ඡාසහ කතඛන්කධසංසට්කඨො

විචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං සංසට්කඨො න ස්සකනන පහාතබ්කබො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං).(1) 

නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත

ද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙද්කව, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

13.  ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

න ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොන ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො–න ස්සකනනපහාතබ්බාකහතූසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 
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ආ ම්මණපච්චකයො 

14.  ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ස්සකනන පහාතබ්බං  ා ං අස්සාක ති 

අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති,  ස්සකනන පහාතබ්බං ක ොමනස්සං 

උප්පජ්ජති;  ස්සකනනපහාතබ්බංදිට්ඨිංඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භ 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; විචිකිච්ඡං ආ බ්භ විචිකිච්ඡා

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති;  ස්සකනන පහාතබ්බං

ක ොමනස්සං ආ බ්භ  ස්සකනන පහාතබ්බං ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – අරියා  ස්සකනන පහාතබ්කබ පහීකන

කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමු ාචිණ්කෙ…කප.…  ස්සකනන

පහාතබ්කබ ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, කචකතොපරියඤාකෙන

 ස්සකනනපහාතබ්බචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තංජානාති,  ස්සකනනපහාතබ්බා

ඛන්ධා කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

15. න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

ආ බ්භ න ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති; උද්ධච්චං…කප.…

න ස්සකනන පහාතබ්බං ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, පුබ්කබ
සුචිණ්ොනි…කප.… ඣානා …කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං
පච්චකවක්ඛන්ති…කප.… ඵ ස්ස ආවජ්ජනාය ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො; අරියා න ස්සකනන පහාතබ්කබ පහීකන කික කස 

පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… 
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං න ස්සකනන පහාතබ්කබ ඛන්කධ

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ

න ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං…කප.…

න ස්සකනන පහාතබ්බං ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං

පස්සති…කප.… අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.… 
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උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.… චක්ඛුං 

…කප.… වත්ථුංන ස්සකනනපහාතබ්කබඛන්කධ අස්සාක තිඅභිනන් ති, 

තං ආ බ්භ  ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.… ස්සකනනපහාතබ්බං ක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

අධිපතිපච්චකයො 

16.  ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ස්සකනන පහාතබ්බං  ා ං  රං ෙත්වා අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිං රංෙත්වා…කප.…. සෙජාතාධිපති –  ස්සකනන
පහාතබ්බාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති –  ස්සකනන පහාතබ්බාධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච
න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති –  ස්සකනන පහාතබ්බාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

17. න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…

පුබ්කබ…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, 

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රංෙත්වා න ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො 

උප්පජ්ජති, අරියාමග් ා වුට්ඨහිත්වාමග් ං රංෙත්වා…කප.…ඵ ස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං න ස්සකනන

පහාතබ්කබ ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රංෙත්වා

න ස්සකනනපහාතබ්කබො ාක ො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – න ස්සකනන
පහාතබ්බාධිපති සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති –  ානං  ත්වා…කප.…
ඣානං…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං න ස්සකනන පහාතබ්කබ ඛන්කධ
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 රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ස්සකනන

පහාතබ්කබො ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත පච්චකයො 

18.  ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– පුරිමාපුරිමා ස්සකනනපහාතබ්බාඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං  ස්සකනන පහාතබ්බානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො –  ස්සකනනපහාතබ්බාඛන්ධා වුට්ඨානස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං.)පුරිමාපුරිමාන ස්සකනන 
පහාතබ්බාඛන්ධා…කප.…ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.
(මූ ං ොතබ්බං.) ආවජ්ජනා  ස්සකනන පහාතබ්බානං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පඤ්ච… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

19.  ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
 ස්සකනන පහාතබ්බං  ා ං උපනිස්සාය පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං 

භින් ති;  ස්සකනන පහාතබ්බං ක ොසං… කමොහං… දිට්ඨිං… පත්ථනං

උපනිස්සායපාෙං හනති…කප.…සඞ්ඝංභින් ති;  ස්සකනනපහාතබ්කබො
 ාක ො…කප.… පත්ථනා  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස  ා ස්ස…කප.…

පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො– ස්සකනන පහාතබ්බං ා ං
උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති  ස්සකනන 

පහාතබ්බං ක ොසං… කමොහං… දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනිස්සාය  ානං 

ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති;  ස්සකනන පහාතබ්කබො
 ාක ො…කප.… පත්ථනා සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය න ස්සකනන

පහාතබ්බස්ස ා ස්ස…ක ොසස්ස…කමොහස්ස…මානස්ස … පත්ථනාය…
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ොයිෙස්ස සුඛස්ස…කප.… ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

20. න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති, මානං 

ජප්කපති; සී ං…කප.…පඤ්ඤං, න ස්සකනනපහාතබ්බං ා ං…ක ොසං…
කමොහං… මානං… පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං

උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති, මානං ජප්කපති; 

සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා, න ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො…කප.…
පත්ථනා…ොයිෙං සුඛං…කප.…කසනාසනං සද්ධාය…කප.…පඤ්ඤාය
න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස

සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය දිට්ඨිං  ණ්හාති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං උපනිස්සාය

දිට්ඨිං  ණ්හාති, න ස්සකනන පහාතබ්බං  ා ං… ක ොසං… කමොහං…
මානං…පත්ථනං…ොයිෙංසුඛං…කප.…කසනාසනංඋපනිස්සාය පාෙං

හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං  ස්සකනන
පහාතබ්බස්ස  ා ස්ස… ක ොසස්ස… කමොහස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

පුක ජාතපච්චකයො 

21. න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ

න ස්සකනනපහාතබ්කබො ාක ො …කප.…උද්ධච්චං…කප.…න ස්සකනන

පහාතබ්බංක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංපස්සති, දිබ්බාය
කසොතධාතුයා සද් ං සුොති. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 

චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස …කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… වත්ථු න ස්සකනන පහාතබ්බානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අස්සාක ති අභිනන් ති, තං
ආ බ්භ  ස්සකනන පහාතබ්කබො  ාක ො…කප.… දිට්ඨි…කප.…
විචිකිච්ඡා…කප.…  ස්සකනන පහාතබ්බං ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු  ස්සකනන පහාතබ්බානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්චයා 

22.  ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස

ධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං).(1) 

න ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොන ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං)… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො…ද්කව. 

ෙම්මපච්චකයො 

23.  ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  ස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා

සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
 ස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො –  ස්සකනන පහාතබ්බා 
කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච
න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

 ස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

24. න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස

ධම්මස්සෙම්මපච්චකයන පච්චකයො–සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 

න ස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – න ස්සකනන පහාතබ්බා
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කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො. 

විපාෙපච්චයාදි 

25. න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස
ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… එෙං… ආහා පච්චකයන
පච්චකයො… චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… 
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… මග් පච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

26.  ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං

(සංඛිත්තං).(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමොන ස්සකනන පහාතබ්බස්සධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං
(සංඛිත්තං). 

න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු ස්සකනන පහාතබ්බානං

ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අත්ථිපච්චයාදි 

27.  ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො (පටිච්චසදිසං).  ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො

න ස්සකනනපහාතබ්බස්ස ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, 
පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).  ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො(පටිච්චවා සදිසා).(3) 

න ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමොන ස්සකනන පහාතබ්බස්සධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, 
ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං). න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං –

චක්ඛුං…කප.…(සංඛිත්තං, පුක ජාතසදිසං).(2) 

28.  ස්සකනන පහාතබ්කබො ච න ස්සකනන පහාතබ්කබො ච ධම්මා

 ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, 
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පුක ජාතං. සහජාකතො–  ස්සකනනපහාතබ්කබොඑකෙොඛන්කධොචවත්ථුච
තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා

ච…කප.….(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ච න ස්සකනන පහාතබ්කබො ච ධම්මා

න ස්සකනන පහාතබ්බස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා –  ස්සකනන පහාතබ්බාඛන්ධාච
මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා –  ස්සකනන පහාතබ්බා ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච 

ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –  ස්සකනන
පහාතබ්බා ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

නත්ථිපච්චකයනපච්චකයො, වි තපච්චකයනපච්චකයො, අවි තපච්චකයන 
පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

29. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, 

ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  චත්තාරි, 

ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, වි කත චත්තාරි, 

අවි කතසත්ත. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

30.  ස්සකනන පහාතබ්කබොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්සධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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පටුන 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ච

න ස්සකනන පහාතබ්බස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

31. න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… 

ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ච න ස්සකනන පහාතබ්කබො ච ධම්මා

 ස්සකනන පහාතබ්බස්සධම්මස්සසහජාතං, පුක ජාතං.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො ච න ස්සකනන පහාතබ්කබො ච ධම්මා

න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, 

ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

32. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසහජාකත පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනිස්සකය පඤ්ච, නඋපනිස්සකය සත්ත, 

නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නමග්ක  සත්ත, 

නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, 

කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කත චත්තාරි. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

33. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  චත්තාරි, නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකය චත්තාරි (සබ්බත්ථ චත්තාරි), නසම්පයුත්කත ද්කව, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

34. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච
(අනුක ොමමාතිොොතබ්බා)…කප.…අවි කතසත්ත. 
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පටුන 

 ස්සකනනපහාතබ්බදුෙංනිට්ඨිතං. 

84. භාවනායපොතබ්බදුෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

35. භාවනාය පහාතබ්බංධම්මං පටිච්චභාවනාය පහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (යථා  ස්සනදුෙං, එවං විත්ථාක තබ්බං, 
නින්නානාෙ ෙං). 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

අනුක ොමං. 

භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච
උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො. 

නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්චනභාවනාය පහාතබ්කබොධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං නභාවනාය පහාතබ්බං එෙං
ඛන්ධං…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො (සංඛිත්තං). 

නකහතුයා ද්කව…කප.…කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

(පච්චයවා පච්චනීකය නකහතුපච්චකය උද්ධච්චසහ කතතීණි, කමොකහො

උද්ධරිතබ්කබො. සබ්කබපි වා ා  ස්සනදුෙසදිසා, උද්ධච්චපච්චනීයම්පි
නානං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

36. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බා කහතූ සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 
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නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

37. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බං  ා ං අස්සාක ති

අභිනන් ති, තංආ බ්භභාවනායපහාතබ්කබො ාක ො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං

උප්පජ්ජති; භාවනායපහාතබ්බංක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති; උද්ධච්චංආ බ්භ

උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, භාවනායපහාතබ්බංක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; භාවනාය
පහාතබ්බං ක ොමනස්සං ආ බ්භ භාවනාය පහාතබ්බං ක ොමනස්සං 

උප්පජ්ජති, උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – අරියා භාවනාය පහාතබ්කබ පහීකන
කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ
සමු ාචිණ්කෙ…කප.…භාවනායපහාතබ්කබඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.… 

විපස්සතිඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භනභාවනායපහාතබ්කබො ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… නභාවනාය පහාතබ්බං

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; කචකතොපරියඤාකෙන භාවනාය

පහාතබ්බචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, භාවනාය පහාතබ්බා ඛන්ධා

කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

38. නභාවනාය පහාතබ්කබොධම්කමොනභාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

ආ බ්භ නභාවනාය පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.… නභාවනාය පහාතබ්බං ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.…අරියාමග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.…ඵ ස්ස, 

ආවජ්ජනායආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; අරියානභාවනාය පහාතබ්කබ
පහීකනකික කස…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුංනභාවනාය පහාතබ්කබ

ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තංආ බ්භ

නභාවනාය පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.…නභාවනායපහාතබ්බංක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන

චක්ඛුනා රූපං පස්සති…කප.… යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, 

අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.…
ඣානං…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛන්කධ

අස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භභාවනායපහාතබ්කබො ාක ො උප්පජ්ජති, 

උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, භාවනායපහාතබ්බංක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති. (2) 

අධිපතිපච්චකයො 

39. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – භාවනාය පහාතබ්බං  ා ං  රං ෙත්වා අස්සාක ති 

අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා භාවනාය පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – භාවනාය පහාතබ්බාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – භාවනාය පහාතබ්බං  ා ං  රං ෙත්වා අස්සාක ති 

අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා නභාවනාය පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – භාවනාය පහාතබ්බාධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ච නභාවනාය 

පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 
භාවනාය පහාතබ්බාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

40. නභාවනාය පහාතබ්කබොධම්කමොනභාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ානං  ත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා

නභාවනාය පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – නභාවනාය
පහාතබ්බාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.…
ඣානං…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නභාවනාය පහාතබ්කබ ඛන්කධ

 රංෙත්වාඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රංෙත්වා භාවනායපහාතබ්කබො

 ාක ොඋප්පජ්ජති.(2) 
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අනන්ත පච්චයාදි 

41. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි ( ස්සනදුෙසදිසා භාවනා
නින්නානාෙ ො)… සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… 

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… පඤ්ච… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො…ද්කව…නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

42. භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
භාවනායපහාතබ්කබො ාක ො…ක ොකසො…කමොකහො…මාකනො… පත්ථනා

භාවනාය පහාතබ්බස්ස  ා ස්ස … ක ොසස්ස… කමොහස්ස… මානස්ස…

පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
භාවනාය පහාතබ්බං  ා ං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාක ති, පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; භාවනාය පහාතබ්බං
ක ොසං… කමොහං… මානං… පත්ථනං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාක ති, පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; භාවනාය
පහාතබ්කබො  ාක ො…කප.… පත්ථනා සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය 

නභාවනාය පහාතබ්බස්ස,  ා ස්ස… ක ොසස්ස… කමොහස්ස… දිට්ඨියා…
පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස…

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

43. නභාවනාය පහාතබ්කබොධම්කමොනභාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති, දිට්ඨිං

 ණ්හාති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං, නභාවනායපහාතබ්බං ා ං…ක ොසං…
කමොහං… දිට්ඨිං… පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං…කප.…

කසනාසනංඋපනිස්සාය ානංක ති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාක ති, පාෙං

හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං
සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය නභාවනාය පහාතබ්බස්ස  ා ස්ස…
ක ොසස්ස… කමොහස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස… 
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ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස… ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති…කප.… සී ං…කප.… පඤ්ඤං…
 ා ං…කප.…ොයිෙං සුඛං…ොයිෙං දුක්ඛං… කසනාසනං උපනිස්සාය

මානං ජප්කපති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං භාවනාය පහාතබ්බස්ස
 ා ස්ස… ක ොසස්ස… කමොහස්ස… මානස්ස… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චයාදි 

44. නභාවනාය පහාතබ්කබොධම්කමොනභාවනායපහාතබ්බස්සධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

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

විපස්සතිඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භනභාවනායපහාතබ්කබො ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති; නභාවනාය පහාතබ්බං

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 

චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… වත්ථු නභාවනාය පහාතබ්බානං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

ආ බ්භ භාවනාය පහාතබ්කබො  ාක ො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, 

භාවනාය පහාතබ්බං ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු 

භාවනායපහාතබ්බානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

45. පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව, ආකසවනපච්චකයන

පච්චකයො… ද්කව, ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – භාවනාය පහාතබ්බා

කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) භාවනාය පහාතබ්බා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං.)භාවනායපහාතබ්බාකචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
නභාවනාය පහාතබ්බා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – නභාවනාය පහාතබ්බා 
කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො…විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…එෙං…කප.…අවි තපච්චකයන

පච්චකයො.(සබ්බපච්චයා ස්සනදුෙසදිසා, භාවනා නින්නානාෙ ො.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

46. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, 

ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  චත්තාරි, 

ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, වි කත චත්තාරි, 
අවි කතසත්ත. 

(පච්චනීයවිභඞ්ක ො ස්සනදුෙසදිකසොවිභජිතබ්කබො.එවංතීණි ෙනාපි 
 කෙතබ්බා.) 

භාවනායපහාතබ්බදුෙංනිට්ඨිතං. 

85. දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

47.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 
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 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛන්කධ පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.….(3) 

48. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසහ තං කමොහං පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො

මහාභූතා).(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ තං

කමොහංපටිච්ච සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහ තංකමොහංපටිච්චසම්පයුත්තො

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

49.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙඤ්චධම්මංපටිච්ච ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොහඤ්ච

පටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා– ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙඛන්කධචමහාභූකතචපටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ ච කමොහඤ්ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහ තං
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එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

50.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධපටිච්චවිචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මෙපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච

තකයොඛන්ධා කමොකහොච…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

51. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා – න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා –

විචිකිච්ඡාසහ තංකමොහංපටිච්ච සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මෙපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පටිච්ච

තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ ච…කප.….(1) (සංඛිත්තං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

52. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ ඡ, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයඡ, පුක ජාකතඡ, ආකසවකනඡ, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං, 

ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත ඡ, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාඡ, වි කතඡ, අවි කතනව. 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

53.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහ කත

ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා අකහතුෙං
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…(යාව අසඤ්ඤසත්තා)උද්ධච්චසහ කත

ඛන්කධපටිච්චඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

54. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතසත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

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

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

55. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නපුක ජාකත සත්ත…කප.… නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවි කතතීණි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

56. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ ද්කව, අනන්තක  ද්කව…කප.…
විපාකෙඑෙං…කප.…මග්ක ද්කව…කප.…අවි කත ද්කව. 

2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 
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කෙතුපච්චකයො 

57.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – න ස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුෙං එෙංඛන්ධං පච්චයාතකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව
අජ්ඣත්තිො මහාභූතා) වත්ථුං පච්චයා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො

ඛන්ධා.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසහ තං කමොහං පච්චයා

සම්පයුත්තොඛන්ධා. (2) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා  ස්සකනනපහාතබ්බකහතුො

ඛන්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසහ තංකමොහං

පච්චයාසම්පයුත්තොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං.(3) 

58.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං 
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… විචිකිච්ඡාසහ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ ච…කප.….(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා –  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ ඛන්කධ ච මහාභූකත ච

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ ච කමොහඤ්ච 

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ
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ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, විචිකිච්ඡාසහ තං
එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච 

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

59.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා… තීණි
(පටිච්චසදිසා). 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා – න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… චක්ඛායතනං පච්චයා
චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.… වත්ථුං පච්චයා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො

ඛන්ධා, වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො. න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා–වත්ථුංපච්චයා  ස්සකනනපහාතබ්බකහතුො

ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසහ තං කමොහං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා.
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මෙපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ තාඛන්ධාච

කමොකහොච.(3) 

60.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා– ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙංඑෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ 
ච…කප.… විචිකිච්ඡාසහ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොහඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධච…කප.….(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මෙපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා 

විචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පච්චයා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මෙපච්චයා –
විචිකිච්ඡාසහ තංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පච්චයාතකයොඛන්ධාකමොකහො

ච…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.….(3) 
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1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

61. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 
විපාකෙඑෙං…කප.…අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

62.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහ කත

ඛන්කධපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) 
චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාෙං, වත්ථුං පච්චයාඅකහතුොන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුො

ඛන්ධා, උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පච්චයා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො(සංඛිත්තං). (1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

63. නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකෙතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියාතීණි, 

කනොවි කත තීණි. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 
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5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

64.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.….(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො න ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො  ස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ තං

කමොහංසංසට්ඨා සම්පයුත්තොඛන්ධා.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං සංසට්කඨො  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච කමොහඤ්ච සංසට්ඨා

තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ ච…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

65.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා… තීණි
(පටිච්චසදිසා). 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො න ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා – න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා (පටිච්චසදිසං). 
(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච
ධම්මං සංසට්කඨො  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මෙපච්චයා (පටිච්චසදිසං, සංඛිත්තං).(1) 
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66. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ ඡ, අධිපතියා ද්කව, අනන්තක  ඡ

(සබ්බත්ථඡ), විපාකෙඑෙං…කප.… අවි කතඡ. 

අනුක ොමං. 

නකෙතුපච්චකයො 

67.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහ කත

ඛන්කධ සංසට්කඨොවිචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං සංසට්කඨො න ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…

උද්ධච්චසහ කතඛන්කධසංසට්කඨොඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො. (1) 

නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත ඡ, 

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

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කත ඡ. 

පච්චනීයං. 

කෙතුදුෙං 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියා චත්තාරි, නපුක ජාකත චත්තාරි…කප.…
නවිප්පයුත්කතචත්තාරි. 

නකෙතුදුෙං 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ ද්කව, අනන්තක  ද්කව…කප.… විපාකෙ 
එෙං…කප.…අවි කතද්කව. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(සම්පයුත්තවාක ොසංසට්ඨවා සදිකසො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 
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68.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.)  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කහතූ
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.)
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

69 . න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුොකහතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච 

රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො, විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං.) විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.)
විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

70.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො– ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා
උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.)  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ ඛන්කධ
ආ බ්භන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුොඛන්ධාචකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති.
(මූ ං ොතබ්බං.)  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ

විචිකිච්ඡාසහ තාඛන්ධාචකමොකහො චඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

71. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –

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

අස්සාක ති අභිනන් ති, තංආ බ්භන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙො ාක ො

උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, පුබ්කබ සුචිණ්ොනි …කප.… ඣානා
වුට්ඨහිත්වා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං
පච්චකවක්ඛන්ති…කප.… අරියා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ පහීකන

කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ

සමු ාචිණ්කෙ කික කස ජානන්ති, චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං න ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙ ඛන්කධ ච කමොහඤ්ච අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, 

අස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භන ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ාක ො
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උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති…කප.… 

අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය, කමොහස්ස ච ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –
 ානං…කප.… ඣානං…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං න ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙඛන්කධචකමොහඤ්චඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භ 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… 

විචිකිච්ඡා…කප.… ස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙංක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති. 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙඛන්කධචකමොහඤ්චආ බ්භවිචිකිච්ඡාසහ තාඛන්ධා 

චකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

72.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොචන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙො
ච ධම්මා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො – විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ ච කමොහඤ්ච ආ බ්භ  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.)
විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ ච කමොහඤ්ච ආ බ්භ න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා ච කමොකහො ච උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.) 
විචිකිච්ඡාසහ කතඛන්කධචකමොහඤ්චආ බ්භවිචිකිච්ඡාසහ තාඛන්ධාච

කමොකහොච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චකයො 

73.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙ ඛන්කධ  රං ෙත්වා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො

ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති –  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුොධිපති

සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුොධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 
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පටුන 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුොධිපති සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

74. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.…
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො 

 ාක ො උප්පජ්ජති, පුබ්කබ සුචිණ්ොනි…කප.… ඣානා…කප.… අරියා
මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රංෙත්වා…කප.… ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.…වත්ථුංන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙඛන්කධ

 රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා න ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුොධිපතිසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති 

–  ානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා…කප.…
ඣානා…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙ

ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙො ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත පච්චකයො 

75.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො–පුරිමාපුරිමා
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසහ තා ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස 

විචිකිච්ඡාසහ තස්ස කමොහස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො;  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධාවුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(මූ ං

ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසහ තා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
විචිකිච්ඡාසහ තානංඛන්ධානංකමොහස්සචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(3) 
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76. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො
පුරිකමො විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස

විචිකිච්ඡාසහ තස්සකමොහස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; පුරිමාපුරිමා 
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා…කප.… ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිකමො පුරිකමො
විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසහ තානං

ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා  ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) පුරිකමො පුරිකමො විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසහ තානංඛන්ධානංකමොහස්සචඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; ආවජ්ජනා විචිකිච්ඡාසහ තානං ඛන්ධානං කමොහස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

77.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොචන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙො
ච ධම්මා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාවිචිකිච්ඡාසහ තාඛන්ධාචකමොකහො චපච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං විචිකිච්ඡාසහ තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 

(මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා විචිකිච්ඡාසහ තා ඛන්ධා ච කමොකහො ච
පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විචිකිච්ඡාසහ තස්ස කමොහස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; විචිකිච්ඡාසහ තා ඛන්ධා ච කමොකහො ච වුට්ඨානස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා
විචිකිච්ඡාසහ තා ඛන්ධා ච කමොකහො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං 
විචිකිච්ඡාසහ තානංඛන්ධානංකමොහස්සචඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… නව… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ඡ…
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

78.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො –  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුොනං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(අවකසකසසු ද්වීසු අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො.) (මූ ං
ොතබ්බං.)  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුොනං ඛන්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන
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පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.)  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා 
විචිකිච්ඡාසහ තානං ඛන්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

79. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාක ති මානං ජප්කපති; සී ං …කප.… පඤ්ඤං… න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං ා ං…ක ොසං…කමොහං…මානං…පත්ථනං…ොයිෙං
සුඛං…ොයිෙං දුක්ඛං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනංඋපනිස්සාය ානං

ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං
සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස 
 ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය දිට්ඨිං  ණ්හාති; සී ං…කප.…
පඤ්ඤං… න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං  ා ං… ක ොසං… කමොහං… 
මානං…පත්ථනං…ොයිෙංසුඛං…ොයිෙංදුක්ඛං…උතුං…කභොජනං…

කසනාසනං උපනිස්සාය පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; 

සද්ධා…කප.… කසනාසනං  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ා ස්ස…
ක ොසස්ස… කමොහස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා, 
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො  ාක ො… ක ොකසො… කමොකහො…

මාකනො… පත්ථනා… ොයිෙං සුඛං…කප.… කසනාසනං, 
විචිකිච්ඡාසහ තානං ඛන්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

80.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොචන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙො
ච ධම්මා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – විචිකිච්ඡාසහ තා ඛන්ධා ච කමොකහො ච  ස්සකනන
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පහාතබ්බකහතුොනං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) විචිකිච්ඡාසහ තා ඛන්ධා ච කමොකහො ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුොනං ඛන්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) විචිකිච්ඡාසහ තා ඛන්ධා ච කමොකහො ච 
විචිකිච්ඡාසහ තානං ඛන්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චකයො 

81. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, අස්සාක ති

අභිනන් ති, තංආ බ්භන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙො ාක ො උප්පජ්ජති, 

උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ක ොමනස්සං 

උප්පජ්ජති; දිබ්කබන…කප.….(සංඛිත්තං.වත්ථුපුක ජාතංසංඛිත්තං.)(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.…
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති. (වත්ථුපුක ජාතං 

සංඛිත්තං.)(2) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං ආ බ්භ විචිකිච්ඡාසහ තා

ඛන්ධාචකමොකහොචඋප්පජ්ජන්ති. (වත්ථුපුක ජාතංසංඛිත්තං.)(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්චයා 

82.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං).
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං).
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච
ධම්මා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො(සංඛිත්තං)… ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො. 
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ෙම්මපච්චයාදි 

83.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුො කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො –  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො
කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 

නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කචතනා
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුො කචතනා විපාොනං ඛන්ධානංෙටත්තා ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…
මග් පච්චකයන පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… ඡ…
විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

අත්ථිපච්චයාදි 

84.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං). න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං (සංඛිත්තං).න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 

න ස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–

සහජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං).(3) 
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85.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොචන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙො
ච ධම්මා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො –  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.… 
විචිකිච්ඡාසහ කතො එකෙො ඛන්කධො ච කමොකහො ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.….  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං).  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං).(3) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

86. කහතුයා ඡ, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ඡ, විප්පයුත්කත පඤ්ච, 

අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

87.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.  ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො 
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච 
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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88. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

89.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොචන ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙො
ච ධම්මා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච 

ධම්මා න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙො
ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ච ධම්මා  ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

90. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව (සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

91. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ ඡ, නඅධිපතියා ඡ, නඅනන්තක  ඡ, 

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

නසම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඡ, කනොවි කතඡ. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

92. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා පඤ්ච
(අනුක ොමමාතිො)…කප.…අවි කතනව. 
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පටුන 

 ස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

86. භාවනායපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

93. භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.…. 

2-6. සෙජාත-පච්චය-නිස්සය-සංසට්ඨ-සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං පටිච්චවාක ොපි සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි 
සංසට්ඨවාක ොපි සම්පයුත්තවාක ොපි  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙදුෙසදිසා.
උද්ධච්චසහ කතො කමොකහොවිචිකිච්ඡාසහ තකමොහට්ඨාකනඨකපතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

94. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො… ඡ…කප.…
( ස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙදුෙසදිසා). 

ආ ම්මණපච්චකයො 

95. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… තීණි
(ආ බ්භ ස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙදුෙසදිසා). 

96. නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –
 ානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති

අස්සාක ති අභිනන් ති, තංආ බ්භනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙො  ාක ො 

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…විචිකිච්ඡා…කප.…නභාවනායපහාතබ්බකහතුෙං

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, පුබ්කබ සුචිණ්ොනි…කප.… ඣානා…කප.…

අරියාමග් ා…කප.…ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො; 
අරියා නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ පහීකන කික කස…කප.… පුබ්කබ
සමු ාචිණ්කෙ…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නභාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙ ඛන්කධ ච කමොහඤ්ච අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති
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පටුන 

අස්සාක ති අභිනන් ති, තංආ බ්භනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙො  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…විචිකිච්ඡා…කප.… නභාවනායපහාතබ්බකහතුෙං

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති…කප.…

අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය, කමොහස්ස ච ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

නභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස 

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.… 
ඣානං…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ

ඛන්කධ ච කමොහඤ්ච අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං…කප.… භාවනාය

පහාතබ්බකහතුෙංක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

නභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස
ච නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො–චක්ඛුං…කප.… වත්ථුංනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙඛන්කධ
ච කමොහඤ්ච ආ බ්භ උද්ධච්චසහ තා ඛන්ධා ච කමොකහො ච උප්පජ්ජන්ති

(ඝටනා ම්මොතීණිපිොතබ්බා).(3) 

අධිපතිපච්චයාදි 

97. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – භාවනාය

පහාතබ්බකහතුෙං  ා ං  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං

ෙත්වා භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොනභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං  ා ං  රං ෙත්වා 

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො

 ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුොධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්සච 

නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – භාවනාය පහාතබ්බකහතුොධිපති සම්පයුත්තොනං 

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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98. නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො නභාවනාය

පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.… 
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො

 ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.…අරියා

මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
චක්ඛුං…කප.…වත්ථුංනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙඛන්කධ රංෙත්වා 

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො

 ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සහජාතාධිපති – නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුොධිපතිසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.…
ඣානං…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙ

ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙො ාක ොඋප්පජ්ජති.(2) 

(අනන්ත පච්චකය නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙො ො

විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො න ොතබ්කබො, උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො
ොතබ්කබො.) සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ඡ…
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

99. භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – භාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා භාවනාය
පහාතබ්බකහතුොනං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) භාවනාය පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා නභාවනාය 

පහාතබ්බකහතුොනං ඛන්ධානං කමොහස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො; සෙභණ්කෙ ඡන්  ාක ො ප භණ්කෙ ඡන්  ා ස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; සෙපරිග් කහ ඡන්  ාක ො ප පරිග් කහ
ඡන්  ා ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුො ඛන්ධා උද්ධච්චසහ තානං ඛන්ධානං කමොහස්ස ච

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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100. නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාක ති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං… නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙං ා ං…ක ොසං…කමොහං…දිට්ඨිං… පත්ථනං…ොයිෙං 
සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය  ානං

ක ති…කප.… පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; සද්ධා…කප.…
කසනාසනංසද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…නභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස

 ා ස්ස … ක ොසස්ස… කමොහස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස

සුඛස්ස…කප.…ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති…කප.… සද්ධා …කප.… කසනාසනං
භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස  ා ස්ස… ක ොසස්ස… කමොහස්ස…

මානස්ස…පත්ථනායඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොභාවනායපහාතබ්බකහතුෙස්ස
ච නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා…
ොයිෙංසුඛං…කප.…කසනාසනං උද්ධච්චසහ තානංඛන්ධානංකමොහස්ස

ච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(ඝටනූපනිස්සයාපිතීණිපිොතබ්බා).(3) 

පුක ජාතපච්චයාදි 

101. නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… තීණි…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…තීණි…ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…
නව… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො (නභාවනාය පහාතබ්බභාජනො කෙ

නානාක්ඛණිො  බ්භති ) …කප.… කනොවි තපච්චකයන පච්චකයො.
(සංඛිත්තං. යථා  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙදුෙං එවං භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙපච්චයාපි පච්චනීයාපි විභාක ොපි  ෙනාපි 

නින්නානාෙ ො.) 

න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස 

ධම්මස්ස…කප.….(ප න්කතනසෙභණ්ෙඡන්  ාක ොපිොතබ්කබො.) 
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භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො නභාවනාය පහාතබ්බස්ස

ධම්මස්ස…කප.…. (ප න්කතන‘‘සෙභණ්ෙඡන්  ාක ො’’තිොතබ්බං.) 

භාවනායපහාතබ්බකහතුෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

87. සවිතක්ෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

102. සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–සවිතක්ෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව 
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්කෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–සවිතක්කෙඛන්කධපටිච්ච

විතක්කෙො චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….
සවිතක්ෙංධම්මංපටිච්චසවිතක්කෙොචඅවිතක්කෙොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා–සවිතක්ෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා විතක්කෙොච
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (3) 

103. අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…විතක්ෙංපටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ අවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… විතක්ෙං 

පටිච්චෙටත්තාරූපං, ඛන්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛන්ධා, විතක්ෙං 

පටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චවිතක්කෙො, එෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

අවිතක්ෙංධම්මංපටිච්චසවිතක්කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා

–විතක්ෙංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකෙවිතක්ෙං පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා, පටිසන්ධික්ඛකෙවත්ථුං පටිච්චසවිතක්ො ඛන්ධා. 
(2) 

අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – විතක්ෙං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, විතක්ෙං පටිච්ච සවිතක්ො ඛන්ධා, මහාභූකත 

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ විතක්ෙං පටිච්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධාෙටත්තාචරූපං, පටිසන්ධික්ඛකෙවිතක්ෙංපටිච්ච
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සවිතක්ොඛන්ධා, මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං, පටිසන්ධික්ඛකෙවත්ථුං

පටිච්ච සවිතක්ො ඛන්ධා, මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, 

පටිසන්ධික්ඛකෙවත්ථුංපටිච්චවිතක්කෙො සම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

104. සවිතක්ෙඤ්ච අවිතක්ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –සවිතක්ෙං එෙංඛන්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්ච පටිච්ච

තකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ …කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙසවිතක්ෙං
එෙං ඛන්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

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

සවිතක්ෙඤ්ච අවිතක්ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–සවිතක්කෙඛන්කධචවිතක්ෙඤ්චමහාභූකතච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච

විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, පටිසන්ධික්ඛකෙ

සවිතක්කෙඛන්කධචවත්ථුඤ්චපටිච්ච විතක්කෙො.(2) 

සවිතක්ෙඤ්චඅවිතක්ෙඤ්චධම්මංපටිච්චසවිතක්කෙොචඅවිතක්කෙො 
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච
විතක්ෙඤ්ච පටිච්චතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.… සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…සවිතක්කෙඛන්කධ චවිතක්ෙඤ්ච

මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ සවිතක්ෙං 
එෙං ඛන්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා ෙටත්තා ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ සවිතක්ෙං එෙං
ඛන්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

ෙටත්තාරූපං, පටිසන්ධික්ඛකෙ සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්ච තකයො ඛන්ධා විතක්කෙො ච…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

105. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතඡ, ආකසවකනඡ, ෙම්කමනව, විපාකෙනව

(සබ්බත්ථනව), අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 
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නකෙතුපච්චකයො 

106. සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…
විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො
උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො. (සවිතක්ෙමූ ො අවකසසා ද්කව පඤ්හා

ොතබ්බා, අකහතුෙංනින්නානං.)(3) 

අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකහතුෙං විතක්ෙං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ විතක්ෙං පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං, විතක්ෙං පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච විතක්කෙො, එෙං

මහාභූතං…කප.….(1) 

අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං විතක්ෙං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ විතක්ෙං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථුං පටිච්ච අකහතුො සවිතක්ො ඛන්ධා, විතක්ෙං

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(2) 

අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං. කහතුපච්චයසදිසං. 

‘‘අකහතුෙ’’න්තිනියාකමතබ්බං.)(3) 

සවිතක්ෙඤ්ච අවිතක්ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච
විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙසවිතක්ෙං එෙංඛන්ධඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ
සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච තකයො 
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…විචිකිච්ඡාසහ කතඋද්ධච්චසහ කත
ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො. (අවකසසා ද්කව පඤ්හා කහතුපච්චයසදිසා නින්නානා, 

අකහතුෙන්තිනියාකමතබ්බං.)(3) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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107. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  නව, 

නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත
තීණි. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

108. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක  

තීණි…කප.… නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

109. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ නව…කප.… අනන්තක 

නව…කප.… පුක ජාකත ඡ, ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම නව…කප.…

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව(සබ්බත්ථනව). 

2. සෙජාතවාක ො 

(සහජාතවාක ොපටිච්චවා සදිකසො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

110. සවිතක්ෙං ධම්මං පච්චයා සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි(පටිච්චවා සදිසා). 

අවිතක්ෙංධම්මංපච්චයාඅවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– අවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… විතක්ෙං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං

රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ අවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා 
ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ

විතක්ෙං පච්චයා ෙටත්තාරූපං, ඛන්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං පච්චයා

ඛන්ධා, විතක්ෙංපච්චයා වත්ථු, වත්ථුංපච්චයාවිතක්කෙො, එෙංමහාභූතං

පච්චයාතකයොමහාභූතා…කප.…වත්ථුං පච්චයාඅවිතක්ොඛන්ධා, වත්ථුං
පච්චයාවිතක්කෙො. 
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අවිතක්ෙංධම්මංපච්චයාසවිතක්කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා

–විතක්ෙංපච්චයාසම්පයුත්තොඛන්ධා, වත්ථුංපච්චයාසවිතක්ො ඛන්ධා
(පටිසන්ධියාපිද්කව). 

අවිතක්ෙං ධම්මං පච්චයා සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – විතක්ෙං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, විතක්ෙං පච්චයා සම්පයුත්තො ඛන්ධා, 

මහාභූකත පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, වත්ථුංපච්චයාසවිතක්ොඛන්ධා, 

මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, වත්ථුං පච්චයා විතක්කෙො 

සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (පටිසන්ධියාපි

පවත්තිසදිසාකයව). (3) 

111. සවිතක්ෙඤ්චඅවිතක්ෙඤ්චධම්මංපච්චයාසවිතක්කෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–සවිතක්ෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්චපච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

(පටිසන්ධික්ඛකෙද්කව ොතබ්බා).(1) 

සවිතක්ෙඤ්ච අවිතක්ෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා අවිතක්කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච

පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විතක්කෙො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…(තීණි, පටිසන්ධියාපි).(2) 

සවිතක්ෙඤ්චඅවිතක්ෙඤ්චධම්මංපච්චයාසවිතක්කෙොචඅවිතක්කෙො 
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච
විතක්ෙඤ්ච පච්චයාතකයොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.…සවිතක්ෙංඑෙං ඛන්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච

විතක්ෙඤ්ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, සවිතක්ෙං එෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා විතක්කෙො ච…කප.… ද්කව 

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

112. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (සබ්බත්ථ නව), 
අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 
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113. සවිතක්ෙං ධම්මං පච්චයා සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා. (නව පඤ්හා ොතබ්බා. ‘‘අකහතුො’’ති නියාකමතබ්බා

තීණිකයව. කමොකහො උද්ධරිතබ්කබො, යථා පටිච්චවාක  
කහතුපච්චයසදිසාකයව පඤ්හා පඤ්චවිඤ්ඤාො අතික ො කමොකහො
විතක්ෙං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

114. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  නව, 

නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත 
තීණි. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

115. සවිතක්ෙං ධම්මං සංසට්කඨො සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – සවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. සවිතක්ෙං ධම්මං
සංසට්කඨො අවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සවිතක්කෙ

ඛන්කධ සංසට්කඨො විතක්කෙො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. සවිතක්ෙං
ධම්මං සංසට්කඨො සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා–සවිතක්ෙංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨා තකයොඛන්ධාවිතක්කෙො

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

අවිතක්ෙං ධම්මං සංසට්කඨො අවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා – අවිතක්ෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. අවිතක්ෙං ධම්මං 
සංසට්කඨො සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විතක්ෙං

සංසට්ඨාසම්පයුත්තොඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(2) 

සවිතක්ෙඤ්ච අවිතක්ෙඤ්ච ධම්මං සංසට්කඨො සවිතක්කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–සවිතක්ෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවිතක්ෙඤ්චසංසට්ඨා
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තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….

(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ඡ, ආ ම්මකෙඡ, අධිපතියාඡ (සබ්බත්ථඡ)අවි කතඡ. 

අනුක ොමං. 

සවිතක්ෙං ධම්මං සංසට්කඨො සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා. (එවං ඡ පඤ්හා ොතබ්බා අනුක ොමසදිසා, අකහතුොති 

නියාකමතබ්බා, තීණිකයව, කමොකහොඋද්ධරිතබ්කබො.) 

නකහතුයා ඡ, නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත ඡ, 

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

නමග්ක ඡ, නවිප්පයුත්කතඡ. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

116. සවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – සවිතක්ො කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. සවිතක්කෙො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ො කහතූ විතක්ෙස්ස

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං.) සවිතක්ො කහතූ
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං විතක්ෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…(3) 

අවිතක්කෙොධම්කමොඅවිතක්ෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො– 

අවිතක්ො කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 
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117. සවිතක්කෙො ධම්කමොසවිතක්ෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො – සවිතක්කෙ ඛන්කධ ආ බ්භ සවිතක්ො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.
(මූ ං ොතබ්බං.) සවිතක්කෙ ඛන්කධ ආ බ්භ අවිතක්ො ඛන්ධා ච

විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. (මූ ංොතබ්බං.) සවිතක්කෙ ඛන්කධආ බ්භ

සවිතක්ොඛන්ධාච විතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

118. අවිතක්කෙො ධම්කමො අවිතක්ෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො – අරියා අවිතක්ො ඣානා වුට්ඨහිත්වා අවිතක්ෙං ඣානං

පච්චකවක්ඛන්ති, මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ා

වුට්ඨහිත්වා ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං

අවිතක්ෙස්ස මග් ස්ස, ඵ ස්ස, විතක්ෙස්ස ච ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අවිතක්කෙ ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ

විතක්කෙො උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය

කසොතධාතුයා සද් ං සුොති, කචකතොපරියඤාකෙන

අවිතක්ෙචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං…කප.… 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…කප.… රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.… අවිතක්ො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස, 

කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, විතක්ෙස්ස ච

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො; අවිතක්කෙඛන්කධචවිතක්ෙඤ්චආ බ්භ

අවිතක්ොඛන්ධාචවිතක්කෙොච උප්පජ්ජන්ති.(1) 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො – අරියා අවිතක්ො ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.… මග් ා 

වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, සවිතක්ෙස්ස 

මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; 
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අවිතක්කෙ ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; අවිතක්කෙ ඛන්කධ ච 

විතක්ෙඤ්චආ බ්භසවිතක්ොඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – අරියා අවිතක්ො ඣානා
වුට්ඨහිත්වා…කප.… මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, 

කවො ානස්ස, සවිතක්ෙස්ස මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය, විතක්ෙස්ස ච

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො; චක්ඛුං…කප.…වත්ථුං අවිතක්කෙඛන්කධ

ච විතක්ෙඤ්ච අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං
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ආ බ්භසවිතක්ො ඛන්ධාචවිතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති, අවිතක්කෙඛන්කධ

චවිතක්ෙඤ්චආ බ්භසවිතක්ොඛන්ධාචවිතක්කෙොච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

119. සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො–සවිතක්කෙ ඛන්කධචවිතක්ෙඤ්චආ බ්භ

සවිතක්ො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.) සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච
විතක්ෙඤ්චආ බ්භඅවිතක්ොඛන්ධාච විතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(මූ ං
ොතබ්බං.)සවිතක්කෙඛන්කධචවිතක්ෙඤ්ච ආ බ්භසවිතක්ොඛන්ධාච

විතක්කෙො චඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චකයො 

120. සවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – සවිතක්කෙ

ඛන්කධ  රං ෙත්වා සවිතක්ො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
සවිතක්ොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

සවිතක්කෙොධම්කමොඅවිතක්ෙස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො 

– ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – සවිතක්කෙ ඛන්කධ

 රං ෙත්වා විතක්කෙො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – සවිතක්ොධිපති
විතක්ෙස්සචචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

සවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – සවිතක්කෙ ඛන්කධ  රංෙත්වා සවිතක්ො ඛන්ධා ච 

විතක්කෙො ච උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – සවිතක්ොධිපති 

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං විතක්ෙස්ස ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

121. අවිතක්කෙො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා
අවිතක්ො ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.… මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ා

වුට්ඨහිත්වා ඵ ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානංඅවිතක්ෙස්ස මග් ස්ස, ඵ ස්ස, විතක්ෙස්සච

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො; චක්ඛුං…කප.…වත්ථුං අවිතක්කෙඛන්කධච

විතක්ෙඤ්ච  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා

විතක්කෙො උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – අවිතක්ොධිපති සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

85 

පටුන 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියාඅවිතක්ොඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.…
මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං  රං ෙත්වා 

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං 

ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, සවිතක්ෙස්සමග් ස්ස, ඵ ස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.…වත්ථුංඅවිතක්කෙඛන්කධචවිතක්ෙඤ්ච රං

ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, අවිතක්කෙ ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච  රං ෙත්වා සවිතක්ො

ඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – අරියා අවිතක්ො ඣානා
වුට්ඨහිත්වා…කප.… මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ා වුට්ඨහිත්වා ඵ ං

 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, සවිතක්ෙස්ස මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 

විතක්ෙස්ස ච අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

අවිතක්කෙඛන්කධචවිතක්ෙඤ්ච රං ෙත්වාඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තං

 රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; අවිතක්කෙ ඛන්කධ ච
විතක්ෙඤ්ච රංෙත්වාසවිතක්ොඛන්ධාච විතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.

(3) 

සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච
විතක්ෙඤ්ච රංෙත්වා සවිතක්ොඛන්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(මූ ංොතබ්බං.)
සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච  රං ෙත්වා විතක්කෙො උප්පජ්ජති.
(මූ ං ොතබ්බං.) සවිතක්කෙ ඛන්කධ ච විතක්ෙඤ්ච  රං ෙත්වා

සවිතක්ොඛන්ධාචවිතක්කෙොචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අනන්ත පච්චයාදි 

122. සවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

සවිතක්ොනංඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්කෙො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ො ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස 

විතක්ෙස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; සවිතක්ෙං චුතිචිත්තං

අවිතක්ෙස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; ආවජ්ජනා

පඤ්චන්නංවිඤ්ඤාොනං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; සවිතක්ොඛන්ධා

අවිතක්ෙස්සවුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; දුතියස්සඣානස්ස
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පරිෙම්මං දුතියස්ස ඣානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; තතියස්ස
ඣානස්ස පරිෙම්මං…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස
පරිෙම්මං…කප.… දිබ්බාය කසොතධාතුයා පරිෙම්මං…කප.…
ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස පරිෙම්මං…කප.… කචකතොපරියඤාෙස්ස
පරිෙම්මං…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස පරිෙම්මං…කප.…
යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස පරිෙම්මං යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස…කප.… 

අනා තංසඤාෙස්ස පරිෙම්මං අනා තංසඤාෙස්ස අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො. ක ොත්රභ අවිතක්ෙස්ස මග් ස්ස… කවො ානං අවිතක්ෙස්ස 
මග් ස්ස… අනුක ොමං අවිතක්ොය ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

සවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාසවිතක්ොඛන්ධාපච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං සවිතක්ොනං ඛන්ධානං විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

123. අවිතක්කෙො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විතක්කෙො පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විතක්ෙස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා අවිතක්ො ඛන්ධා පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානං අවිතක්ොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
අවිතක්කෙො මග්ක ො අවිතක්ෙස්ස ඵ ස්ස…කප.… අවිතක්ෙං ඵ ං

අවිතක්ෙස්ස ඵ ස්ස …කප.… නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං අවිතක්ොය ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො–පුරිකමොපුරිකමොවිතක්කෙොපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංසවිතක්ොනං

ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අවිතක්ෙං චුතිචිත්තං

සවිතක්ෙස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස, අවිතක්ෙං භවඞ් ං ආවජ්ජනාය, 
අවිතක්ොඛන්ධාසවිතක්ෙස්සවුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිකමො පුරිකමො විතක්කෙො පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං සවිතක්ොනං ඛන්ධානං විතක්ෙස්ස ච අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

124. සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ො ඛන්ධා ච
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විතක්කෙො ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සවිතක්ොනං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සවිතක්ො ඛන්ධා ච
විතක්කෙො ච පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස විතක්ෙස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; සවිතක්ෙං චුතිචිත්තඤ්ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙස්ස
උපපත්තිචිත්තස්ස…කප.… ආවජ්ජනා ච විතක්කෙො ච පඤ්චන්නං
විඤ්ඤාොනං…කප.… සවිතක්ො ඛන්ධා ච විතක්කෙො ච අවිතක්ෙස්ස

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො; දුතියස්සඣානස්ස පරිෙම්මඤ්ච

විතක්කෙොච…කප.…(කහට්ඨාලිඛිතංක ඛංඉමිනාො කෙන ට්ඨබ්බං); 
අනුක ොමඤ්ච විතක්කෙො ච අවිතක්ොය ඵ සමාපත්තියා

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච 
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාසවිතක්ොඛන්ධාච
විතක්කෙොච පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංසවිතක්ොනංඛන්ධානංවිතක්ෙස්සච

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නව… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

125. සවිතක්කෙො ධම්කමොසවිතක්ෙස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සවිතක්ො ඛන්ධා 
සවිතක්ොනංඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.)
සවිතක්ො ඛන්ධා අවිතක්ොනං ඛන්ධානං විතක්ෙස්ස ච
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) සවිතක්ො ඛන්ධා

සවිතක්ොනංඛන්ධානංවිතක්ෙස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

126. අවිතක්කෙො ධම්කමොඅවිතක්ෙස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අවිතක්ෙං සද්ධං

උපනිස්සාය අවිතක්ෙං ඣානං උප්පාක ති, මග් ං උප්පාක ති, අභිඤ්ඤං

උප්පාක ති, සමාපත්තිං උප්පාක ති; අවිතක්ෙං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…
ොයිෙං සුඛං…ොයිෙංදුක්ඛං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනංවිතක්ෙං

උපනිස්සාය අවිතක්ෙං ඣානං උප්පාක ති, මග් ං…කප.…

අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; අවිතක්ො සද්ධා…කප.…
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කසනාසනං විතක්කෙො ච අවිතක්ොය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…
ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… අවිතක්ෙස්ස මග් ස්ස…

ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 
පච්චකයො (තීණිපි උපනිස්සයා සබ්බත්ථ ොතබ්බා). අවිතක්ෙං සද්ධං

උපනිස්සාය  ානං ක ති, සී ං සමාදියති, උකපොසථෙම්මං ෙක ොති; 

සවිතක්ෙං ඣානං උප්පාක ති, විපස්සනං…කප.… මග් ං…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; අවිතක්ෙං
සී ං…කප.… කසනාසනං විතක්ෙං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… 

සමාපත්තිං උප්පාක ති, පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; අවිතක්ො
සද්ධා…කප.… කසනාසනං විතක්කෙො ච සවිතක්ොය සද්ධාය…කප.…

පඤ්ඤාය…  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය සවිතක්ෙස්ස මග් ස්ස, 

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අවිතක්ෙං සද්ධං උපනිස්සාය  ානං

ක ති…කප.… (දුතියවාක  ලිඛිතප ා සබ්කබ ොතබ්බා) සමාපත්තිං

උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; සී ං…කප.…
පඤ්ඤං…කප.… කසනාසනං විතක්ෙං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.…

පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; අවිතක්ො සද්ධා…කප.…
කසනාසනං විතක්කෙො ච සවිතක්ොය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…

 ා ස්ස …කප.… පත්ථනාය සවිතක්ෙස්ස මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා

විතක්ෙස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

127. සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – සවිතක්ො ඛන්ධා ච විතක්කෙො ච

සවිතක්ොනංඛන්ධානංඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං.)
සවිතක්ො ඛන්ධා ච විතක්කෙො ච අවිතක්ොනං ඛන්ධානං විතක්ෙස්ස ච
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) සවිතක්ො ඛන්ධා ච
විතක්කෙොචසවිතක්ොනංඛන්ධානංවිතක්ෙස්සචඋපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චකයො 

128. අවිතක්කෙො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

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

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං ආ බ්භ විතක්කෙො උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං
පස්සති…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…. 
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පටුන 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… වත්ථු අවිතක්ොනං ඛන්ධානං විතක්ෙස්ස ච 
පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

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

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති

අභිනන් ති, තංආ බ්භසවිතක්ොඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – 
වත්ථුසවිතක්ොනං ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. 

අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

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

විපස්සති, අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ සවිතක්ො ඛන්ධා ච

විතක්කෙොච උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුසවිතක්ොනං ඛන්ධානං

විතක්ෙස්සචපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතාකසවනපච්චයා 

129. සවිතක්කෙො ධම්කමොඅවිතක්ෙස්සධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො(තීණි, පච්ඡාජාතා)… ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

ෙම්මපච්චයාදි 

130. සවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – සවිතක්ො කචතනා

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – සවිතක්ො කචතනා
විපාොනං සවිතක්ොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (එවං 

චත්තාරි, සහජාතාපිනානාක්ඛණිොපිොතබ්බා.) 

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… නව… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන
පච්චකයො… නව… මග් පච්චකයන පච්චකයො… නව…
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො… ඡ. 

131. සවිතක්කෙො ධම්කමොසවිතක්ෙස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(1) 

අවිතක්කෙො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං). අවිතක්කෙො
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ධම්කමොසවිතක්ෙස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, 
පුක ජාතං(සංඛිත්තං).අවිතක්කෙොධම්කමොසවිතක්ෙස්සචඅවිතක්ෙස්සච

ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – 
පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථු විතක්ෙස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු විතක්ෙස්ස

සම්පයුත්තොනඤ්චඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං). 

අත්ථිපච්චයාදි 

132. සවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො(එෙං, පටිච්චසදිසං). සවිතක්කෙොධම්කමොඅවිතක්ෙස්සධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).සවිතක්කෙො
ධම්කමොසවිතක්ෙස්සචඅවිතක්ෙස්සචධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

(පටිච්චසදිසං).(3) 

අවිතක්කෙොධම්කමොඅවිතක්ෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො – 

සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).අවිතක්කෙො

ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, 
පුක ජාතං(සංඛිත්තං). අවිතක්කෙොධම්කමොසවිතක්ෙස්සචඅවිතක්ෙස්සච

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
විතක්කෙො සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ විතක්කෙො සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංෙටත්තාච රූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො, පටිසන්ධික්ඛකෙ
වත්ථුවිතක්ෙස්සසම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ විතක්කෙො ච සම්පයුත්තො ච ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති, වත්ථු විතක්ෙස්ස සම්පයුත්තොනඤ්ච ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

133. සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – සවිතක්කෙො
එකෙො ඛන්කධො ච විතක්කෙො ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාකතො – සවිතක්කෙො
එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.… (පටිසන්ධික්ඛකෙ සහජාතාපි

ද්කවපිොතබ්බා).(1) 
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සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස 

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

ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – සවිතක්ොඛන්ධාචවිතක්කෙොචචිත්තසමුට්ඨානානං 

රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතා – සවිතක්ොඛන්ධා චවත්ථුච

විතක්ෙස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිසන්ධික්ඛකෙ, තීණි). පච්ඡාජාතා 

– සවිතක්ො ඛන්ධා ච විතක්කෙො ච පුක ජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – සවිතක්ොඛන්ධාචවිතක්කෙොච
ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – සවිතක්ො ඛන්ධා ච විතක්කෙො ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච 

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාකතො – 
සවිතක්කෙො එකෙො ඛන්කධො ච විතක්කෙො ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං 
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛන්ධා ච…කප.…. සෙජාකතො – සවිතක්කෙො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං විතක්ෙස්ස ච අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

ද්කවඛන්ධාච…කප.… (පටිසන්ධියාපිද්කව).(3) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

134. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව, සමනන්තක නව, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, නිස්සකයනව, 

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

ෙම්කමචත්තාරි, විපාකෙනව, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකන

නව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත ඡ, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා නව, 

නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

135. සවිතක්කෙො ධම්කමොසවිතක්ෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො … සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. සවිතක්කෙොධම්කමො අවිතක්ෙස්ස
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ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච
අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

136. අවිතක්කෙො ධම්කමො අවිතක්ෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්කෙො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස ච අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

137. සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා
අවිතක්ෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො … උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො … පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො. සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස ච 

අවිතක්ෙස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

138. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සබ්බත්ථනව), කනොඅවි කත
නව. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

139. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි…කප.… නසමනන්තක 

චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනිස්සකය චත්තාරි…කප.…

නසම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොනත්ථියා චත්තාරි, 
කනොවි කතචත්තාරි. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

140. නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව(අනුක ොමමාතිො
විත්ථාක තබ්බා)…කප.…අවි කත නව. 

සවිතක්ෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

88. සවිචා දුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

141. සවිචා ං ධම්මංපටිච්චසවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– සවිචා ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (යථා සවිතක්ෙදුෙං, එවං

ොතබ්බං, නින්නානාෙ ෙං.ඉධමග්ක චත්තාරිොතබ්බානි. සවිචා දුකෙ
ඉමංනානාෙ ෙං.) 

සවිචා දුෙංනිට්ඨිතං. 

89. සප්පීතිෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

142. සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–සප්පීතිෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච 
අප්පීතිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා – සප්පීතිකෙඛන්කධ පටිච්ච

පීති ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. සප්පීතිෙං
ධම්මංපටිච්ච සප්පීතිකෙොචඅප්පීතිකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා
–සප්පීතිෙංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාපීතිචචිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

අප්පීතිෙංධම්මංපටිච්චඅප්පීතිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–
අප්පීතිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච 

රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පීතිං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ අප්පීතිෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාෙටත්තාච

රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පීතිං පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛන්කධ පටිච්ච

වත්ථු, වත්ථුං පටිච්චඛන්ධා, පීතිං පටිච්චවත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච පීති, එෙං
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මහාභූතං…කප.…. (යථා සවිතක්ෙදුෙං සබ්බත්ථ, එවං සප්පීතිෙදුෙං

ොතබ්බං, සබ්බත්ථපවත්තිපටිසන්ධිනවපි පඤ්හා.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

143. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…පුක ජාකත 

ඡ…කප.…ෙම්කමනව, විපාකෙනව…කප.…අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

144. සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං සප්පීතිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…. සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච 
අප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ සප්පීතිකෙ
ඛන්කධ පටිච්ච පීතිච චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං. සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච 

සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙං සප්පීතිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා පීති ච

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

අප්පීතිෙංධම්මංපටිච්චඅප්පීතිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
– අකහතුෙං අප්පීතිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පීතිං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ අප්පීතිෙං එෙං ඛන්ධං
පටිච්චතකයොඛන්ධාෙටත්තාච රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධපටිච්චද්කව

ඛන්ධාෙටත්තාචරූපං, ඛන්කධපටිච්ච වත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛන්ධා, එෙං
මහාභූතං…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තාපි) විචිකිච්ඡාසහ කත
උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො 
කමොකහො. අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං පීතිං පටිච්ච සප්පීතිො ඛන්ධා. (මූ ං

ොතබ්බං.)පීතිංපටිච්ච සප්පීතිොඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

145. සප්පීතිෙඤ්ච අප්පීතිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–අකහතුෙංසප්පීතිෙංඑෙං ඛන්ධඤ්ච පීතිඤ්ච
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…. සප්පීතිෙඤ්ච 
අප්පීතිෙඤ්චධම්මංපටිච්චඅප්පීතිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා

– අකහතුකෙසප්පීතිකෙඛන්කධචපීතිඤ්චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 
අකහතුකෙ සප්පීතිකෙඛන්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.
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සප්පීතිෙඤ්ච අප්පීතිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා–අකහතුෙංසප්පීතිෙංඑෙංඛන්ධඤ්ච
පීතිඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව
ඛන්කධ ච…කප.… අකහතුෙං සප්පීතිෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච පීතිඤ්ච පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… අකහතුකෙ සප්පීතිකෙ

ඛන්කධචපීතිඤ්චමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

146. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  නව, 

නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත
තීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපිොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

147. සප්පීතිෙං ධම්මං පච්චයා සප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං. යථා සවිතක්ෙදුකෙ අනුක ොමපච්චයවා ං, එවං
පවත්තිපටිසන්ධිනවපඤ්හා පරිපුණ්ොපීතිනින්නානාෙ ො.) 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.… අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

සප්පීතිෙං ධම්මං පච්චයා සප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකහතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

අප්පීතිෙං ධම්මං පච්චයා අප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා. (පවත්තිපටිසන්ධි ොතබ්බා පටිච්චවා සදිසා, යාව
අසඤ්ඤසත්තා.) චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.…

ොයායතනංපච්චයාොයවිඤ්ඤාෙං, වත්ථුං පච්චයාඅකහතුොඅප්පීතිො

ඛන්ධා පීති ච, විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච
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පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො. (අනුක ොමසදිසා

නව පඤ්හා, පවත්තිකයවපටිසන්ධිනත්ථි, එකෙොකයවකමොකහො.) 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

තීණි…කප.… නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

148. සප්පීතිෙං ධම්මං සංසට්කඨො සප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…කප.…කහතුයාඡ, ආ ම්මකෙඡ(සබ්බත්ථඡ), අවි කතඡ. 

අනුක ොමං. 

නකහතුයා ඡ, නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත ඡ, 

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

නමග්ක ඡ, නවිප්පයුත්කතඡ. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

149. සප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – සප්පීතිො කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. සප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස 
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – සප්පීතිො කහතූ පීතියා ච

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 
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පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං.) සප්පීතිො කහතූ
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං පීතියා ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

අප්පීතිකෙොධම්කමොඅප්පීතිෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො – 
අප්පීතිොකහතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

150. සප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො – සප්පීතිකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ සප්පීතිො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති.
(මූ ං ොතබ්බං.) සප්පීතිකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ අප්පීතිො ඛන්ධා ච පීති ච
උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.) සප්පීතිකෙ ඛන්කධ ආ බ්භ සප්පීතිො

ඛන්ධාචපීතිචඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

151. අප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො – අප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං  ත්වා සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා අප්පීතිකෙන චිත්කතන පච්චකවක්ඛති, අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං ආ බ්භ අප්පීතිකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, 

විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; 
අප්පීතිො ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.… මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ා

වුට්ඨහිත්වාඅප්පීතිකෙනචිත්කතනඵ ංපච්චකවක්ඛති, අරියාඅප්පීතිකෙන

චිත්කතනනිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං අප්පීතිෙස්ස ක ොත්රභස්ස, 

කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනායපීතියාචආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො; අරියා අප්පීතිකෙන චිත්කතන අප්පීතිකෙ පහීකන
කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.…
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච අප්පීතිකෙන

චිත්කතනඅනිච්චකතො…කප.…විපස්සතිඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භ 

අප්පීතිකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන
චක්ඛුනා රූපං පස්සති…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; අප්පීතිො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස

කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය පීතියා ච

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; අප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච ආ බ්භ

අප්පීතිො ඛන්ධාචපීතිචඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො – අප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං  ත්වා සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.… සප්පීතිකෙනචිත්කතනපච්චකවක්ඛතිඅස්සාක ති
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අභිනන් ති, තං ආ බ්භ සප්පීතිකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; 

අප්පීතිො ඣානා වුට්ඨහිත්වා…කප.… මග් ා වුට්ඨහිත්වා…කප.… ඵ ා

වුට්ඨහිත්වාසප්පීතිකෙන චිත්කතනඵ ංපච්චකවක්ඛති, අරියාසප්පීතිකෙන

චිත්කතනනිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං සප්පීතිෙස්ස ක ොත්රභස්ස, 

කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; අරියා
සප්පීතිකෙනචිත්කතනඅප්පීතිකෙපහීකන කික කස…කප.…වික්ඛම්භිකත

කික කස …කප.… පුබ්කබ…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අප්පීතිකෙ
ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච සප්පීතිකෙන චිත්කතන අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ සප්පීතිකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති; අප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච ආ බ්භ සප්පීතිො ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(2) 

අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ච අප්පීතිෙස්ස ච ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – අප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං  ත්වා
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… සප්පීතිකෙන චිත්කතන

පච්චකවක්ඛතිඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තං ආ බ්භසප්පීතිොඛන්ධාචපීතිච

උප්පජ්ජන්ති, අප්පීතිොඣානා…කප.… මග් ා…කප.… ඵ ා වුට්ඨහිත්වා

සප්පීතිකෙනචිත්කතනඵ ං පච්චකවක්ඛති, අරියා සප්පීතිකෙනචිත්කතන

නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං සප්පීතිෙස්ස ක ොත්රභස්ස, 

කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, පීතියා ච ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; 

අරියාසප්පීතිකෙනචිත්කතනඅප්පීතිකෙපහීකනකික කසපච්චකවක්ඛන්ති, 
වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං
අප්පීතිකෙඛන්කධච පීතිඤ්චසප්පීතිකෙනචිත්කතනඅනිච්චකතො…කප.…

විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ සප්පීතිො ඛන්ධා ච පීති ච

උප්පජ්ජන්ති, අප්පීතිකෙඛන්කධචපීතිඤ්චආ බ්භසප්පීතිොඛන්ධාචපීති

චඋප්පජ්ජන්ති. (3) 

152. සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – සප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච ආ බ්භ
සප්පීතිො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.) සප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච
පීතිඤ්චආ බ්භඅප්පීතිො ඛන්ධාචපීතිචඋප්පජ්ජන්ති. 

(මූ ං ොතබ්බං.) සප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච ආ බ්භ සප්පීතිො

ඛන්ධාචපීතිචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චකයො 

153. සප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – සප්පීතිකෙ
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ඛන්කධ  රං ෙත්වා සප්පීතිො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 

සප්පීතිොධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සප්පීතිකෙොධම්කමොඅප්පීතිෙස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො

– ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – සප්පීතිකෙ ඛන්කධ

 රං ෙත්වා අප්පීතිො ඛන්ධා ච පීති ච උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – 
සප්පීතිොධිපති පීතියාච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

සප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ච අප්පීතිෙස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – සප්පීතිකෙඛන්කධ රංෙත්වාසප්පීතිොඛන්ධා චපීති

ච උප්පජ්ජන්ති. සෙජාතාධිපති – සප්පීතිොධිපති සම්පයුත්තොනං 
ඛන්ධානං පීතියා ච චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

154. අප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 

අප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං…කප.… සී ං…කප.…
උකපොසථෙම්මං…කප.… අප්පීතිකෙන චිත්කතන තං  රං ෙත්වා 

පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං රංෙත්වා අප්පීතිකෙො  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; අප්පීතිො ඣානා…කප.… මග් ා…කප.…

ඵ ාවුට්ඨහිත්වා අප්පීතිකෙනචිත්කතනඵ ං රංෙත්වා පච්චකවක්ඛති; 

අරියා අප්පීතිකෙන චිත්කතන නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං අප්පීතිෙස්ස ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච

පීතිඤ්ච අප්පීතිකෙන චිත්කතන  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

 රං ෙත්වා අප්පීතිකෙො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, අප්පීතිකෙ
ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච  රංෙත්වා අප්පීතිො ඛන්ධා ච පීති චඋප්පජ්ජන්ති. 

සෙජාතාධිපති – අප්පීතිොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පීතිකෙොධම්කමොසප්පීතිෙස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – අප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං…කප.… (සංඛිත්තං) නිබ්බානං සප්පීතිෙස්ස ක ොත්රභස්ස, 

කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො; චක්ඛුං…කප.…
වත්ථුං අප්පීතිකෙඛන්කධචපීතිඤ්චසප්පීතිකෙනචිත්කතන රංෙත්වා

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රංෙත්වාසප්පීතිකෙො ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති; අප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච  රංෙත්වා සප්පීතිො ඛන්ධා 

උප්පජ්ජන්ති.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

100 

පටුන 

අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ච අප්පීතිෙස්ස ච ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.… (සංඛිත්තං)

නිබ්බානංසප්පීතිෙස්සක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, පීතියා

චඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.…වත්ථුං අප්පීතිකෙඛන්කධච

පීතිඤ්ච සප්පීතිකෙන චිත්කතන  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

 රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති අප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච

පීතිඤ්ච රංෙත්වාසප්පීතිොඛන්ධාචපීතිචඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

155. සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – සප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච
පීතිඤ්ච  රං ෙත්වා සප්පීතිො ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. (මූ ං ොතබ්බං.)
සප්පීතිකෙ ඛන්කධ ච පීතිඤ්ච  රං ෙත්වා අප්පීතිො ඛන්ධා ච පීති ච
උප්පජ්ජන්ති.(මූ ං ොතබ්බං.)සප්පීතිකෙඛන්කධචපීතිඤ්ච රංෙත්වා

සප්පීතිොඛන්ධාචපීතිච උප්පජ්ජන්ති.(3) 

අනන්ත පච්චයාදි 

156. සප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සප්පීතිො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
සප්පීතිොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.)
පුරිමා පුරිමා සප්පීතිො ඛන්ධා පච්ඡිමාය පච්ඡිමාය පීතියා
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – සප්පීතිෙං චුතිචිත්තං අප්පීතිෙස්ස 

උපපත්තිචිත්තස්ස, සප්පීතිෙං භවඞ් ං ආවජ්ජනාය, සප්පීතිො ඛන්ධා

අප්පීතිෙස්ස වුට්ඨානස්ස, පීතිසහ තා විපාෙමකනොවිඤ්ඤාෙධාතු 

කිරියමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුයා, සප්පීතිෙං භවඞ් ං අප්පීතිෙස්ස භවඞ් ස්ස, 

සප්පීතිෙං කුස ාකුස ංඅප්පීතිෙස්සවුට්ඨානස්ස, කිරියංවුට්ඨානස්ස, ඵ ං
වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා
සප්පීතිො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සප්පීතිොනං ඛන්ධානං පීතියා ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

157. අප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො–පුරිමාපුරිමාපීති පච්ඡිමායපච්ඡිමායපීතියාඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා අප්පීතිො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

අප්පීතිොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං
ක ොත්රභස්ස…කප.… අප්පීතිොය ඵ සමාපත්තියා පීතියා ච
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා පීති
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සප්පීතිොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; අප්පීතිෙංචුතිචිත්තංසප්පීතිෙස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස, ආවජ්ජනා

සප්පීතිොනං ඛන්ධානං, අප්පීතිො ඛන්ධා සප්පීතිෙස්ස වුට්ඨානස්ස, 

විපාෙමකනොධාතු සප්පීතිොය විපාෙමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුයා, අප්පීතිෙං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

101 

පටුන 

භවඞ් ං සප්පීතිෙස්ස භවඞ් ස්ස, අප්පීතිෙං කුස ාකුස ං සප්පීතිෙස්ස

වුට්ඨානස්ස, කිරියං වුට්ඨානස්ස, ඵ ං වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

සප්පීතිොයඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ච අප්පීතිෙස්ස ච ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා පීති පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

සප්පීතිොනංඛන්ධානංපීතියාචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

158. සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සප්පීතිො ඛන්ධා ච පීති ච
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සප්පීතිොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා අප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සප්පීතිො ඛන්ධා ච පීති ච

පච්ඡිමාය පච්ඡිමාය පීතියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; සප්පීතිෙං
චුතිචිත්තඤ්ච පීති ච අප්පීතිෙස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස… සප්පීතිෙං
භවඞ් ඤ්චපීතිචආවජ්ජනාය… සප්පීතිොඛන්ධාචපීතිචඅප්පීතිෙස්ස
වුට්ඨානස්ස… සප්පීතිො විපාෙමකනොවිඤ්ඤාෙධාතු ච පීති ච
කිරියමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුයා…සප්පීතිෙංභවඞ් ඤ්චපීති චඅප්පීතිෙස්ස
භවඞ් ස්ස…සප්පීතිෙංකුස ාකුස ඤ්චපීතිචඅප්පීතිෙස්ස වුට්ඨානස්ස…
කිරියඤ්ච පීති ච වුට්ඨානස්ස… ඵ ඤ්ච පීති ච වුට්ඨානස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා සප්පීතිෙස්ස ච අප්පීතිෙස්ස ච
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාසප්පීතිොඛන්ධාච
පීති ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සප්පීතිොනං ඛන්ධානං පීතියා ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… නව… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නව…
නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… නව. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

159. සප්පීතිකෙො ධම්කමොසප්පීතිෙස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – සප්පීතිො ඛන්ධා 
සප්පීතිොනං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.)
සප්පීතිො ඛන්ධා අප්පීතිොනං ඛන්ධානං පීතියා ච උපනිස්සයපච්චකයන
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පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) සප්පීතිො ඛන්ධා සප්පීතිොනං ඛන්ධානං

පීතියාචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

160. අප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – අප්පීතිෙං සද්ධං 

උපනිස්සාය අප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං ක ති, සී ං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මංෙක ොති; අප්පීතිෙංඣානං…කප.…විපස්සනං…මග් ං…

අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; 
අප්පීතිෙං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ා ං… ක ොසං… කමොහං… මානං…
දිට්ඨිං…පත්ථනං…ොයිෙංසුඛං…ොයිෙංදුක්ඛං…උතුං…කභොජනං…
කසනාසනං… පීතිංඋපනිස්සායඅප්පීතිකෙනචිත්කතන ානංක ති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාක ති, පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; අප්පීතිො
සද්ධා…කප.… කසනාසනං පීති ච අප්පීතිොය සද්ධාය…කප.…
පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස 

ඵ සමාපත්තියාපීතියාචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො (තීණි උපනිස්සයා). අප්පීතිෙං සද්ධං උපනිස්සාය සප්පීතිකෙන

චිත්කතන  ානං ක ති…කප.… අප්පීතිොඣානා…කප.…මානං ජප්කපති, 

දිට්ඨිං  ණ්හාති; අප්පීතිෙං සී ං…කප.… කසනාසනං පීතිං උපනිස්සාය

සප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; 

සප්පීතිකෙන චිත්කතන අදින්නං ආදියති, මුසා…කප.… පිසුෙං…කප.…
සම්ඵං…කප.…සන්ධිං…කප.…නිල්ක ොපං…කප.…එො ාරිෙං…කප.… 
පරිපන්කථ…කප.… ප  ා ං…කප.…  ාමඝාතං…කප.… නි මඝාතං

ෙක ොති; අප්පීතිො සද්ධා…කප.… කසනාසනං පීති ච සප්පීතිොය

සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය  ා ස්ස, කමොහස්ස… මානස්ස… දිට්ඨියා…

පත්ථනාය… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ච අප්පීතිෙස්ස ච ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (තීණි උපනිස්සයා). අප්පීතිෙං සද්ධං
උපනිස්සාය සප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; අප්පීතිෙං සී ං…කප.…
කසනාසනං පීතිං උපනිස්සාය සප්පීතිකෙන චිත්කතන  ානං ක ති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාක ති; සප්පීතිකෙන චිත්කතන අදින්නං ආදියති…කප.…

(දුතියවා සදිසං)නි මඝාතං ෙක ොති; අප්පීතිොසද්ධා…කප.…කසනාසනං
පීති ච සප්පීතිොය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…  ා ස්ස… කමොහස්ස…

මානස්ස… දිට්ඨියා… පත්ථනාය… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා පීතියා ච

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (තීණිපිඋපනිස්සයා). සප්පීතිො ඛන්ධා ච 
පීති ච සප්පීතිොනං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං 
ොතබ්බං.) සප්පීතිො ඛන්ධා ච පීති ච අප්පීතිොනං ඛන්ධානං පීතියා ච 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං.)සප්පීතිොඛන්ධාචපීති

ච සප්පීතිොනංඛන්ධානංපීතියාචඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චකයො 

161. අප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

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

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අප්පීතිකෙන චිත්කතන අනිච්චකතො…කප.…

විපස්සති, අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ අප්පීතිකෙො  ාක ො…කප.…

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, පීති උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං
පස්සති…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… වත්ථු අප්පීතිොනං ඛන්ධානං පීතියා ච

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං සප්පීතිකෙන චිත්කතන අනිච්චකතො…කප.…

විපස්සති, අස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භසප්පීතිකෙො ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු සප්පීතිොනං ඛන්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ච අප්පීතිෙස්ස ච ධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං සප්පීතිකෙන චිත්කතන

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ පීති ච

සම්පයුත්තොඛන්ධාචඋප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුසප්පීතිොනං 

ඛන්ධානංපීතියාචපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චයාදි 

162. සප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි… ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො… නව…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ඡ (සහජාතාපි නානාක්ඛණිොපි ොතබ්බා…
ද්කව නානාක්ඛණිො)… විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… නව…
ආහා පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… නව… මග් පච්චකයන 
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පච්චකයො… චත්තාරි… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… ඡ…
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… පඤ්ච… අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…
නව (සංඛිත්තං. සවිතක්ෙදුෙසදිසං ොතබ්බං.)… නත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො… අවි තපච්චකයන පච්චකයො…
නව. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

163. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව, සමනන්තක නව, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, නිස්සකයනව, 

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

ෙම්කමඡ, විපාකෙනව, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකනනව, 

මග්ක චත්තාරි, සම්පයුත්කතඡ, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

164. සප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. සප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. සප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ච
අප්පීතිෙස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

165. අප්පීතිකෙො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.
අප්පීතිකෙො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස ච අප්පීතිෙස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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166. සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. සප්පීතිකෙො ච අප්පීතිකෙො ච ධම්මා
අප්පීතිෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො. සප්පීතිකෙොචඅප්පීතිකෙොචධම්මාසප්පීතිෙස්සචඅප්පීතිෙස්ස
ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

(පච්චනීයවිභඞ්  ෙනාපි සවිතක්ෙදුෙසදිසා. යදිපි න සකමති ඉමං 

අනුක ොමං පච්චකවක්ඛිත්වා  කෙතබ්බං, ඉතක  ද්කව  ෙනා
 කෙතබ්බා.) 

සප්පීතිෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

90. පීතිසෙ තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

167. පීතිසහ තං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහ කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – පීතිසහ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කව ඛන්කධ…කප.… (එවං පීතිසහ තදුෙං විත්ථාක තබ්බං, 

සප්පීතිෙදුෙසදිසංනින්නානාෙ ෙං, ආමසනංනින්නානං.) 

පීතිසහ තදුෙංනිට්ඨිතං. 

91. සුඛ්සෙ තදුෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

168. සුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහ කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා– සුඛසහ තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා, ද්කවඛන්කධ

පටිච්ච එකෙො ඛන්කධො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. සුඛසහ තං ධම්මං
පටිච්ච නසුඛසහ කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සුඛසහ කත
ඛන්කධ පටිච්ච සුඛං චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. (එවං සුඛසහ තදුෙං

විත්ථාක තබ්බං, යථාසප්පීතිෙදුෙස්සඅනුක ොමපටිච්චවාක ො.) 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව…කප.… පුක ජාකත ඡ, ආකසවකන ඡ, 
ෙම්කම නව…කප.…අවි කතනව. 
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අනුක ොමං. 

169. සුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහ කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා– අකහතුෙංසුඛසහ තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චද්කවඛන්ධා, 
ද්කව ඛන්කධ…කප.… (මූ ං ොතබ්බං.) අකහතුකෙ සුඛසහ කත ඛන්කධ
පටිච්ච සුඛඤ්ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. සුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච
සුඛසහ කතො ච නසුඛසහ කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙං සුඛසහ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා සුඛඤ්ච 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

නසුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහ කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං නසුඛසහ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…අකහතුෙං

සුඛං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ

නසුඛසහ තංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාෙටත්තාචරූපං …කප.…

ද්කව ඛන්කධ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, එෙං

මහාභූතං…කප.…. (යාව අසඤ්ඤසත්තා) විචිකිච්ඡාසහ කත
උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො. (යථා සප්පීතිකෙනකහතුපච්චයසදිසං, නින්නානං සබ්බත්ථකමව
නවපඤ්හා.) 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකනඡ, 

නමග්ක නව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 

(එවං ඉතක  ද්කව  ෙනාපි සහජාතවාක ොපි පටිච්චවා සදිසා.

පච්චයවාක  පවත්තිපි පටිසන්ධිපි විත්ථාක තබ්බා, යථා

සප්පීතිෙදුෙපච්චයවා පච්චනීකයපි පවත්කතවත්ථුචවිත්ථාක තබ්බං, යථා

සප්පීතිෙදුකෙ එකෙොකයව කමොකහො, එවං ඉතක  ද්කව  ෙනාපි

නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි සම්පයුත්තවාක ොපි යථා සප්පීතිෙදුෙං, 
එවං ොතබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 
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170. සුඛසහ කතො ධම්කමො සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො…චත්තාරි. (ආ ම්මකෙපිඅධිපතියාපිසප්පීතිෙදුෙසදිසා, සුඛන්ති
නානාෙ ෙං.) 

අනන්ත පච්චයාදි 

171. සුඛසහ කතො ධම්කමො සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– පුරිමාපුරිමාසුඛසහ තාඛන්ධාපච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං සුඛසහ තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා සුඛසහ තා ඛන්ධා පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස සුඛස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛසහ තං චුතිචිත්තං නසුඛසහ තස්ස
උපපත්තිචිත්තස්ස… සුඛසහ තං භවඞ් ං ආවජ්ජනාය… සුඛසහ තං
ොයවිඤ්ඤාෙං විපාෙමකනොධාතුයා… සුඛසහ තා
විපාෙමකනොවිඤ්ඤාෙධාතු කිරියමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුයා… සුඛසහ තං
භවඞ් ං නසුඛසහ තස්ස භවඞ් ස්ස… සුඛසහ තං කුස ාකුස ං
නසුඛසහ තස්ස වුට්ඨානස්ස… කිරියං වුට්ඨානස්ස… ඵ ං වුට්ඨානස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා සුඛසහ තා
ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සුඛසහ තානං ඛන්ධානං සුඛස්ස ච

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

නසුඛසහ කතොධම්කමොනසුඛසහ තස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නසුඛසහ තා…කප.…. (මූ ං. තීණිපි
සප්පීතිෙදුෙසදිසා.) 

172. සුඛසහ කතොච නසුඛසහ කතොචධම්මාසුඛසහ තස්සධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා සුඛසහ තාඛන්ධාචසුඛඤ්ච
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සුඛසහ තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා සුඛසහ තා ඛන්ධා ච සුඛඤ්ච

පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස සුඛස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; සුඛසහ තං
චුතිචිත්තඤ්ච සුඛඤ්ච නසුඛසහ තස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස සුඛසහ තං

භවඞ් ඤ්ච සුඛඤ්ච ආවජ්ජනාය … සුඛසහ තං ොයවිඤ්ඤාෙඤ්ච
සුඛඤ්ච විපාෙමකනොධාතුයා… සුඛසහ තා විපාෙමකනොවිඤ්ඤාෙධාතු ච
සුඛඤ්ච කිරියමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුයා… සුඛසහ තං භවඞ් ඤ්ච සුඛඤ්ච
නසුඛසහ තස්ස භවඞ් ස්ස… සුඛසහ තං කුස ාකුස ඤ්ච සුඛඤ්ච
නසුඛසහ තස්ස වුට්ඨානස්ස… කිරියං වුට්ඨානස්ස… ඵ ං වුට්ඨානස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා සුඛසහ තා
ඛන්ධාචසුඛඤ්චපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංසුඛසහ තානංඛන්ධානංසුඛස්සච 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො…නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 
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උපනිස්සයපච්චකයො 

173. සුඛසහ කතො ධම්කමො සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නසුඛසහ කතො ධම්කමො නසුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

නසුඛසහ තං සද්ධං උපනිස්සාය නසුඛසහ කතන චිත්කතන  ානං ක ති, 

සී ං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; 

නසුඛසහ තංසී ං…කප.…පඤ්ඤං… ා ං…කප.…පත්ථනං…ොයිෙං
සුඛං…ොයිෙං දුක්ඛං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනංසුඛංඋපනිස්සාය

නසුඛසහ කතන චිත්කතන  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති, 

පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; නසුඛසහ තා සද්ධා…කප.… 
කසනාසනං සුඛඤ්ච නසුඛසහ තාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…

 ා ස්ස… ක ොසස්ස…කප.… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස, ොයිෙස්ස

දුක්ඛස්ස, මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා සුඛස්ස ච උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

නසුඛසහ කතො ධම්කමොසුඛසහ තස්සධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 
පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – නසුඛසහ තං සද්ධං
උපනිස්සාය සුඛසහ කතන චිත්කතන  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; නසුඛසහ තං සී ං…කප.…
පඤ්ඤං…  ා ං…කප.… පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… 

උතුං…කභොජනං…කසනාසනංසුඛංඋපනිස්සායසුඛසහ කතනචිත්කතන

 ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; සුඛසහ කතන චිත්කතන

අදින්නං ආදියති; මුසා…කප.… පිසුෙං…කප.… සම්ඵං…කප.…
සන්ධිං…කප.… නිල්ක ොපං…කප.… එො ාරිෙං…කප.…
පරිපන්කථ…කප.… ප  ා ං…කප.…  ාමඝාතං…කප.… නි මඝාතං

ෙක ොති; නසුඛසහ තා සද්ධා…කප.… කසනාසනං සුඛඤ්ච සුඛසහ තාය
සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…  ා ස්ස… මානස්ස… දිට්ඨියා…
පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස… මග් ස්ස ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නසුඛසහ කතොධම්කමොසුඛසහ තස්සචනසුඛසහ තස්සචධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
නසුඛසහ තං සද්ධං උපනිස්සාය සුඛසහ කතන චිත්කතන  ානං

ක ති…කප.… (දුතිය මනසදිසං) මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; 
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නසුඛසහ තං සී ං…කප.… කසනාසනං සුඛං උපනිස්සාය  ානං

ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති, සුඛසහ කතන චිත්කතන අදින්නං
ආදියති…කප.… නසුඛසහ තා සද්ධා…කප.… කසනාසනං සුඛඤ්ච

සුඛසහ තාය … සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය … ොයිෙස්ස සුඛස්ස, 

මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියාසුඛස්සච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

සුඛසහ කතො ච නසුඛසහ කතො ච ධම්මා සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

පුක ජාතපච්චයාදි 

174. නසුඛසහ කතො ධම්කමො නසුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නසුඛසහ කතන චිත්කතන 

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ

නසුඛසහ කතො  ාක ො උප්පජ්ජති…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, සුඛං

උප්පජ්ජති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…
වත්ථුනසුඛසහ තානං ඛන්ධානංසුඛස්සචපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

නසුඛසහ කතො ධම්කමො සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං සුඛසහ කතන චිත්කතන අනිච්චකතො…කප.…

විපස්සති, අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ සුඛසහ කතො  ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු සුඛසහ තානං

ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නසුඛසහ කතොධම්කමොසුඛසහ තස්සචනසුඛසහ තස්සචධම්මස්ස 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං සුඛසහ කතන චිත්කතන 

අනිච්චකතො…කප.…විපස්සති, අස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භසුඛඤ්ච

සම්පයුත්තො ඛන්ධා ච උප්පජ්ජන්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු 

සුඛසහ තානංඛන්ධානංසුඛස්සචපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… තීණි… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො… නව. 

ෙම්මපච්චයාදි 
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175. සුඛසහ කතො ධම්කමො සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. (ඡ ෙම්මානි චත්තාරි සහජාතාපි

නානාක්ඛණිොපි ොතබ්බා, ද්කව නානාක්ඛණිො.)… විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො… නව… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… 
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…නව…ඣානපච්චකයනපච්චකයො…නව…
මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…
ඡ… විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… පඤ්ච… අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො… නව… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… නව… වි තපච්චකයන
පච්චකයො… නව…අවි තපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

176. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව, සමනන්තක නව, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, නිස්සකයනව, 

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

ෙම්කම ඡ, විපාකෙ නව, ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, 

මග්ක චත්තාරි, සම්පයුත්කතඡ, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

(එවංපච්චනීයවිභඞ්ක ොපි ෙනාපිසප්පීතිෙදුෙසදිසංොතබ්බං, යදිපි
විමතිඅත්ථිඅනුක ොමංපස්සිත්වා කෙතබ්බං.) 

සුඛසහ තදුෙංනිට්ඨිතං. 

92. උකපක්ඛ්ාසෙ තදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

177. උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ …කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…
උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්චනඋකපක්ඛාසහ කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – උකපක්ඛාසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච උකපක්ඛා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. උකපක්ඛාසහ තං
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ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො ච නඋකපක්ඛාසහ කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව

ඛන්ධා උකපක්ඛා ච චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

නඋකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා –නඋකපක්ඛාසහ තංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…උකපක්ඛං

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙනඋකපක්ඛාසහ තංඑෙං
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙඋකපක්ඛංපටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛන්කධ

පටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛන්ධා, උකපක්ඛංපටිච්ච වත්ථු, වත්ථුංපටිච්ච

උකපක්ඛා, එෙංමහාභූතං…කප.…. (සප්පීතිෙදුෙසදිසං, අනුක ොකම නවපි
පඤ්හා.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

178. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…පුක ජාකත

ඡ, ආකසවකනඡ, ෙම්කම නව(සබ්බත්ථනව), අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

179. උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… 
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත
ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො.
උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්චනඋකපක්ඛාසහ කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා –අකහතුකෙඋකපක්ඛාසහ කත ඛන්කධපටිච්චඋකපක්ඛා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. 
උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො ච
නඋකපක්ඛාසහ කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං
උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා උකපක්ඛා ච

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 
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180. නඋකපක්ඛාසහ තංධම්මංපටිච්චනඋකපක්ඛාසහ කතොධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං නඋකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… අකහතුෙං උකපක්ඛං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…උකපක්ඛංපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්ච

උකපක්ඛා, එෙංමහාභූතං…කප.…(යාවඅසඤ්ඤසත්තා). 

නඋකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං උකපක්ඛං පටිච්ච සම්පයුත්තො

ඛන්ධා; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ උකපක්ඛංපටිච්චසම්පයුත්තොඛන්ධා; 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථුං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ තා ඛන්ධා; 
විචිකිච්ඡාසහ තං උද්ධච්චසහ තං උකපක්ඛං පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො
උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො. 

නඋකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො ච
නඋකපක්ඛාසහ කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං

උකපක්ඛං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, 

අකහතුෙං උකපක්ඛං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, මහාභූකත පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ උකපක්ඛං පටිච්ච 

සම්පයුත්තො ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ

උකපක්ඛං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා, මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථුං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ තා ඛන්ධා, 

මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථුං පටිච්ච

උකපක්ඛාචසම්පයුත්තොචඛන්ධා.(3) 

181. උකපක්ඛාසහ තඤ්ච නඋකපක්ඛාසහ තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං

උකපක්ඛාසහ තංඑෙංඛන්ධඤ්චඋකපක්ඛඤ්ච පටිච්චද්කවඛන්ධා, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ උකපක්ඛාසහ තං එෙං

ඛන්ධඤ්ච උකපක්ඛඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච

පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා; ද්කව ඛන්කධ…කප.… විචිකිච්ඡාසහ කත 
උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච උකපක්ඛඤ්ච පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො
උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො. 

උකපක්ඛාසහ තඤ්ච නඋකපක්ඛාසහ තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ

උකපක්ඛාසහ කත ඛන්කධචඋකපක්ඛඤ්චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං, 
අකහතුකෙ උකපක්ඛාසහ කත ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ උකපක්ඛාසහ කත 
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ඛන්කධ ච උකපක්ඛඤ්ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ

උකපක්ඛාසහ කත ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, 
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙඋකපක්ඛාසහ කත ඛන්කධචවත්ථුඤ්ච පටිච්ච
උකපක්ඛා. 

උකපක්ඛාසහ තඤ්ච නඋකපක්ඛාසහ තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
උකපක්ඛාසහ කතො ච නඋකපක්ඛාසහ කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

උකපක්ඛඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… අකහතුෙං උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධඤ්ච

උකපක්ඛඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකහතුකෙ
උකපක්ඛාසහ කත ඛන්කධ ච උකපක්ඛඤ්ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ උකපක්ඛාසහ තං එෙං 

ඛන්ධඤ්ච උකපක්ඛඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව
ඛන්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ උකපක්ඛාසහ තං එෙං

ඛන්ධඤ්ච උකපක්ඛඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකහතුකෙඋකපක්ඛාසහ කතඛන්කධච උකපක්ඛඤ්චමහාභූකතචපටිච්ච

ෙටත්තාරූපං; අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ උකපක්ඛාසහ තං එෙං

ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා උකපක්ඛා ච, ද්කව

ඛන්කධ…කප.… (සංඛිත්තං).(3) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

182. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම 

චත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනනව, 

නමග්ක නව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඡ, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවි කතතීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපිොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 
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183. උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පච්චයා උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං පච්චයා ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යථා

සවිතක්ෙදුෙසදිසං පච්චයවාක  නානාෙ ෙං. ‘‘උකපක්ඛ’’න්ති නවපි

පඤ්හාොතබ්බා, පටිසන්ධිපවත්තිපිවත්ථුපි.) 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… පුක ජාකත නව, ආකසවකන

නව(සබ්බත්ථ නව), අවි කතනව. 

අනුක ොමං. 

184. උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පච්චයා උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං 

පච්චයා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත
ඛන්කධපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතො කමොකහො.(එවංනවපි
පඤ්හා පවත්තිපටිසන්ධිකයො යථා සවිතක්ෙදුෙස්ස එවං ොතබ්බා. 

තීණිකයවකමොකහො, පවත්කතවත්ථුපිොතබ්බා.) 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  නව, 

නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත
තීණි. 

පච්චනීයං. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

185. උකපක්ඛාසහ තංධම්මංසංසට්කඨොඋකපක්ඛාසහ කතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා ද්කව

ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ …කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (යථා
සවිතක්ෙදුෙංසම්පයුත්තවාක ො එවංොතබ්කබො.) 

කහතුයා ඡ, ආ ම්මකෙඡ(සබ්බත්ථඡ), අවි කත ඡ. 
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අනුක ොමං. 

උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං සංසට්කඨො උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං උකපක්ඛාසහ තං එෙං ඛන්ධං

සංසට්ඨා ද්කව ඛන්ධා, ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත
ඛන්කධ සංසට්කඨො විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො. (එවං
පඤ්චපඤ්හායථාසවිතක්ෙදුකෙඑවංොතබ්බා.) 

නකහතුයා ඡ, නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත ඡ, 

නආකසවකනඡ, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙඡ, නවිප්පයුත්කතඡ. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චයාදි 

186. උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – උකපක්ඛාසහ තා කහතූ සම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (එවං
චත්තාරිපඤ්හායථාසවිතක්ෙදුෙස්ස.) 

උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. (යථා 

සප්පීතිෙදුෙංඑවංආ ම්මෙම්පිඅධිපතිපිවිත්ථාක තබ්බා, ‘‘උකපක්ඛා’’ති 
නානං.) 

අනන්ත පච්චයාදි 

187. උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උකපක්ඛාසහ තා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානංඋකපක්ඛාසහ තානංඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො නඋකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උකපක්ඛාසහ තා ඛන්ධා 

පච්ඡිමාය පච්ඡිමාය උකපක්ඛාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
උකපක්ඛාසහ තං චුතිචිත්තං නඋකපක්ඛාසහ තස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස…
ආවජ්ජනා නඋකපක්ඛාසහ තානං ඛන්ධානං… විපාෙමකනොධාතු
නඋකපක්ඛාසහ තාය විපාෙමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුයා… උකපක්ඛාසහ තං
භවඞ් ං නඋකපක්ඛාසහ තස්ස භවඞ් ස්ස… උකපක්ඛාසහ තං
කුස ාකුස ං නඋකපක්ඛාසහ තස්ස වුට්ඨානස්ස…කිරියං වුට්ඨානස්ස…
ඵ ංවුට්ඨානස්ස…නික ොධාවුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

නඋකපක්ඛාසහ තායඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ච
නඋකපක්ඛාසහ තස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමාඋකපක්ඛාසහ තාඛන්ධා පච්ඡිමානංපච්ඡිමානංඋකපක්ඛාසහ තානං

ඛන්ධානංඋකපක්ඛායචඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(3) 

188. නඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො නඋකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– පුරිමාපුරිමාඋකපක්ඛාපච්ඡිමායපච්ඡිමාය

උකපක්ඛාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; පුරිමා පුරිමා
නඋකපක්ඛාසහ තා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නඋකපක්ඛාසහ තානං 

ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභස්ස…කප.…
අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) පුරිමා පුරිමා උකපක්ඛා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

උකපක්ඛාසහ තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
නඋකපක්ඛාසහ තං චුතිචිත්තං උකපක්ඛාසහ තස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස…
නඋකපක්ඛාසහ තං භවඞ් ං ආවජ්ජනාය… ොයවිඤ්ඤාෙධාතු
විපාෙමකනොධාතුයා… නඋකපක්ඛාසහ තා විපාෙමකනොවිඤ්ඤාෙධාතු 

කිරියමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුයා… නඋකපක්ඛාසහ තං භවඞ් ං 
උකපක්ඛාසහ තස්ස භවඞ් ස්ස… නඋකපක්ඛාසහ තං කුස ාකුස ං
උකපක්ඛාසහ තස්ස වුට්ඨානස්ස…කිරියංවුට්ඨානස්ස…ඵ ංවුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

නඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ච
නඋකපක්ඛාසහ තස්ස ච ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා උකපක්ඛා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උකපක්ඛාසහ තානං ඛන්ධානං

උකපක්ඛායචඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

189. උකපක්ඛාසහ කතො ච නඋකපක්ඛාසහ කතො ච ධම්මා
උකපක්ඛාසහ තස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා
උකපක්ඛාසහ තා ඛන්ධා ච උකපක්ඛා ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
උකපක්ඛාසහ තානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං 
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පටුන 

ොතබ්බං.)පුරිමාපුරිමාඋකපක්ඛාසහ තාඛන්ධාචඋකපක්ඛාචපච්ඡිමාය

පච්ඡිමාය උකපක්ඛාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; උකපක්ඛාසහ තං
චුතිචිත්තඤ්ච උකපක්ඛා ච නඋකපක්ඛාසහ තස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස…
ආවජ්ජනා ච උකපක්ඛා ච නඋකපක්ඛාසහ තානං ඛන්ධානං…
විපාෙමකනොධාතු ච උකපක්ඛා ච නඋකපක්ඛාසහ තාය
විපාෙමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුයා… උකපක්ඛාසහ තං භවඞ් ඤ්ච උකපක්ඛා
චනඋකපක්ඛාසහ තස්සභවඞ් ස්ස…උකපක්ඛාසහ තං කුස ාකුස ඤ්ච
උකපක්ඛාචනඋකපක්ඛාසහ තස්සවුට්ඨානස්ස…කිරියඤ්ච උකපක්ඛාච
වුට්ඨානස්ස…ඵ ඤ්චඋකපක්ඛාචවුට්ඨානස්ස…නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනඤ්ච උකපක්ඛා ච නඋකපක්ඛාසහ තාය 

ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) පුරිමා
පුරිමා උකපක්ඛාසහ තා ඛන්ධා ච උකපක්ඛා ච පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
උකපක්ඛාසහ තානං ඛන්ධානං උකපක්ඛාය ච අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
නව… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නව… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

190. උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො නඋකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
නඋකපක්ඛාසහ තං සද්ධං උපනිස්සාය නඋකපක්ඛාසහ කතන චිත්කතන

 ානං ක ති, සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… නඋකපක්ඛාසහ තං 

ඣානං…කප.…විපස්සනං…කප.…මග් ං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාක ති, 

මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; නඋකපක්ඛාසහ තං සී ං…කප.…
පඤ්ඤං…  ා ං… ක ොසං… කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං…
ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං
උකපක්ඛං උපනිස්සාය නඋකපක්ඛාසහ කතන චිත්කතන  ානං

ක ති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාක ති, පාෙං හනති…කප.…සඞ්ඝංභින් ති; 
නඋකපක්ඛාසහ තා සද්ධා…කප.… කසනාසනං උකපක්ඛා ච 

නඋකපක්ඛාසහ තාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය…  ා ස්ස…කප.…

පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස … මග් ස්ස, 

ඵ සමාපත්තියාඋකපක්ඛායච උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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නඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (තීණිපි උපනිස්සයා). නඋකපක්ඛාසහ තං
සද්ධං උපනිස්සාය උකපක්ඛාසහ කතන චිත්කතන  ානං ක ති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; 
නඋකපක්ඛාසහ තං සී ං…කප.… කසනාසනං උකපක්ඛං උපනිස්සාය 

උකපක්ඛාසහ කතනචිත්කතන ානංක ති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාක ති, 

උකපක්ඛාසහ කතන චිත්කතන අදින්නං ආදියති, මුසා භෙති, 
පිසුෙං…කප.… සම්ඵං…කප.… සන්ධිං…කප.… නිල්ක ොපං…කප.…
එො ාරිෙං…කප.… පරිපන්කථ…කප.… ප  ා ං…කප.…

 ාමඝාතං…කප.… නි මඝාතං ෙක ොති; නඋකපක්ඛාසහ තා
සද්ධා…කප.… කසනාසනං උකපක්ඛා ච උකපක්ඛාසහ තාය

සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

නඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ච 
නඋකපක්ඛාසහ තස්ස ච ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (තීණි

උපනිස්සයා දුතිය මනසදිසා).(3) 

උකපක්ඛාසහ කතො ච නඋකපක්ඛාසහ කතො ච ධම්මා
උකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

පුක ජාතපච්චකයො 

191. නඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො නඋකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස 
පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සප්පීතිෙදුෙසදිසා). 

පච්ඡාජාතපච්චයාදි 

192. උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො නඋකපක්ඛාසහ තස්ස ධම්මස්ස
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… තීණි…ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො…
නව…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො…ඡ. (චත්තාරිසහජාතා නානාක්ඛණිො

ොතබ්බා, ද්කවනානාක්ඛණිොච.)…විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…නව…
ආහා පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
නව… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… නව… මග් පච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… ඡ… විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…පඤ්ච…අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…නව… නත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො… අවි තපච්චකයන පච්චකයො.
(ඉමානි පච්චයානිසප්පීතිෙෙ කෙනවිභජිතබ්බානි.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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සුද්ධං 

193. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව, සමනන්තක නව, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, නිස්සකයනව, 

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

ෙම්කම ඡ, විපාකෙ නව, ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, 

මග්ක චත්තාරි, සම්පයුත්කතඡ, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

(එවං පච්චනීයවිභඞ්ක ොපි ඉතක  තීණි  ෙනාපි සප්පීතිෙදුෙසදිසා 
ොතබ්බා.) 

උකපක්ඛාසහ තදුෙංනිට්ඨිතං. 

93. ොමාවච දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

194. ොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – ොමාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…එෙං මහාභූතං…කප.…(සංඛිත්තං).ොමාවච ං
ධම්මං පටිච්ච නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථුං පටිච්ච නොමාවච ා ඛන්ධා. ොමාවච ං ධම්මං 
පටිච්චොමාවචක ොචනොමාවචක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා– 

පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථුං පටිච්ච නොමාවච ා ඛන්ධා, මහාභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං. (3) 

195. නොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – නොමාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නොමාවච ං ධම්මං
පටිච්ච ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – නොමාවචක 

ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ නොමාවචක 
ඛන්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං.නොමාවච ංධම්මංපටිච්චොමාවචක ොච 
නොමාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – නොමාවච ං එෙං
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (3) 
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196. ොමාවච ඤ්ච නොමාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – නොමාවචක  ඛන්කධ ච මහාභූකත ච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙනොමාවචක  ඛන්කධ ච
මහාභූකත ච පටිච්චෙටත්තාරූපං. ොමාවච ඤ්චනොමාවච ඤ්ච ධම්මං

පටිච්චනොමාවචක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකෙ
නොමාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… 
ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…. ොමාවච ඤ්ච නොමාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
ොමාවචක ො ච නොමාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛකෙ නොමාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… නොමාවචක  ඛන්කධ ච

මහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) (සංඛිත්තං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

197. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක චත්තාරි, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකය

නව, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, ආකසවකනද්කව, ෙම්කමනව, 

විපාකෙ නව, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, 

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

වි කතචත්තාරි, අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චයාදි 

198. ොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා– අකහතුෙංොමාවච ංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා)
විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො 

උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

නඅධිපතිපච්චයාදි 
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199. ොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා…තීණි. 

නොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා – නොමාවචක  ඛන්කධ පටිච්ච නොමාවච ාධිපති, 
විපාෙං නොමාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච
ොමාවචක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–විපාකෙනොමාවචක  

ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….
නොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො ච නොමාවචක ො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනඅධිපතිපච්චයා–විපාෙං නොමාවච ංඑෙංඛන්ධංපටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

ොමාවච ඤ්ච නොමාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා– විපාකෙ නොමාවචක ඛන්කධචමහාභූකතච

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (ඉතක  ද්කව
පාෙතිො) නඅනන්ත පච්චයා…කප.… නපුක ජාතපච්චයා… 
නපච්ඡාජාතපච්චයා. 

නආකසවනපච්චකයො 

200. ොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා…තීණි. 

නොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආකසවනපච්චයා – විපාෙං නොමාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො 
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….
නොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආකසවනපච්චයා–නොමාවචක ඛන්කධපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (මූ ං ොතබ්බං) විපාෙං නොමාවච ං එෙං 
ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

(අවකසසාතීණිපාෙතිො.සංඛිත්තං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

201. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 
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නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමද්කව, 

නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(අවකසසා ෙනාපිසහජාතවාක ොපිොතබ්කබො.) 

93. ොමාවච දුෙං 

3. පච්චයවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

202. ොමාවච ං ධම්මං පච්චයා ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – ොමාවච ං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං …කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො මහාභූතා) වත්ථුං පච්චයා
ොමාවච ා ඛන්ධා. ොමාවච ං ධම්මං පච්චයා නොමාවචක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා නොමාවච ා ඛන්ධා; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. ොමාවච ං ධම්මං පච්චයා ොමාවචක ො ච 
නොමාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

නොමාවච ා ඛන්ධා, මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

නොමාවච ං ධම්මං පච්චයා නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

ොමාවච ඤ්ච නොමාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා ොමාවචක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (පටිච්චසදිසා). ොමාවච ඤ්ච නොමාවච ඤ්ච
ධම්මං පච්චයා නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
නොමාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. ොමාවච ඤ්ච 

නොමාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා ොමාවචක ො ච නොමාවචක ො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – නොමාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… නොමාවචක 

ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) (සංඛිත්තං.) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

123 

පටුන 

කහතුයානව, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියානව, අනන්තක චත්තාරි, 

සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආකසවකන චත්තාරි, ෙම්කම
නව…කප.…අවි කත නව. 

අනුක ොමං. 

නකෙතුපච්චයාදි 

203. ොමාවච ං ධම්මං පච්චයා ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං ොමාවච ං එෙං ඛන්ධං පච්චයා…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං 

පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාෙං, 

වත්ථුං පච්චයා අකහතුො ොමාවච ා ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසහ කත
උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො

උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

නඅධිපතිපච්චයාදි 

204. ොමාවච ං ධම්මං පච්චයා ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා… එෙං(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).ොමාවච ංධම්මංපච්චයා
නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

නොමාවච ාධිපති, වත්ථුං පච්චයා විපාො නොමාවච ා ඛන්ධා; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. ොමාවච ං ධම්මං පච්චයා ොමාවචක ො ච 

නොමාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

විපාො නොමාවච ා ඛන්ධා, මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (3) 

නොමාවච ං ධම්මං පච්චයා නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසා). 

ොමාවච ඤ්ච නොමාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා ොමාවචක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා (පටිච්චසදිසා. මූ ං ොතබ්බං.) නොමාවචක 

ඛන්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයානොමාවච ාධිපති, විපාෙංනොමාවච ංඑෙං 
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ
ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං.) විපාෙං
නොමාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… විපාකෙ නොමාවචක  ඛන්කධ ච මහාභූකත ච 

පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 
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නඋපනිස්සයපච්චයා… තීණි… නආකසවනපච්චයා (සුද්ධකෙ

අරූපමිස්සකෙ ච ‘‘විපාෙ’’න්ති නියාකමතබ්බං, රූපමිස්සකෙ නත්ථි. 
සංඛිත්තං). 

සුද්ධං 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත 
තීණි. 

පච්චනීයං. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

205. ොමාවච ං ධම්මං සංසට්කඨො ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – ොමාවච ං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

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

නොමාවච ං ධම්මං සංසට්කඨො නොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–නොමාවච ංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), 
අවි කතද්කව. 

අනුක ොමං. 

ොමාවච ං ධම්මං සංසට්කඨො ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං ොමාවච ං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො
ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ…කප.…අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…
විචිකිච්ඡාසහ කතඋද්ධච්චසහ කතඛන්කධ සංසට්කඨොවිචිකිච්ඡාසහ කතො
උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො. 
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නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

ද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙද්කව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපි ොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

206. ොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – ොමාවච ා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

නොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො–නොමාවච ාකහතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකහතුපච්චකයන 

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නොමාවචක ො ධම්කමො
ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො – නොමාවච ා කහතූ

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං.) නොමාවච ා කහතූ
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

207. ොමාවචක ො ධම්කමොොමාවච ස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො –  ානං  ත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ

සුචිණ්ොනි පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ

 ාක ො…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; අරියා ක ොත්රභං පච්චකවක්ඛන්ති, 

කවො ානං පච්චකවක්ඛන්ති; පහීකන කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත 

කික කස…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ොනි…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං 

ොමාවචක  ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; 
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාෙස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (1) 
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ොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො – දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද් ං

සුොති, කචකතොපරියඤාකෙනොමාවච චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 

ොමාවච ා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස, කචකතොපරියඤාෙස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, 

අනා තංසඤාෙස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

208. නොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං මග් ස්ස, ඵ ස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; කචකතොපරියඤාකෙන

නොමාවච චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, ආොසානඤ්චායතනං
විඤ්ඤාෙඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… නොමාවච ා ඛන්ධා

ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස, කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො – ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති 

අභිනන් ති, තංආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති…කප.…අරියා

මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති; ඵ ං…කප.… නිබ්බානං

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; ආොසානඤ්චායතනං පච්චකවක්ඛති, 

විඤ්ඤාෙඤ්චායතනං පච්චකවක්ඛති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංපච්චකවක්ඛති, 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංපච්චකවක්ඛති, දිබ්බංචක්ඛුංපච්චකවක්ඛති, 

දිබ්බං කසොතධාතුං පච්චකවක්ඛති, ඉද්ධිවිධඤාෙං පච්චකවක්ඛති, 

කචකතොපරියඤාෙං…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙං…කප.…

යථාෙම්මූප ඤාෙං…කප.… අනා තංසඤාෙං පච්චකවක්ඛති, 

නොමාවචක ඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.…ක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

අධිපතිපච්චකයො 

209. ොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 
 ානං…කප.… සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබසුචිණ්ොනි

 රංෙත්වාපච්චකවක්ඛති අස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රංෙත්වා ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, කසක්ඛා ක ොත්රභං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති, කවො ානං  රංෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, චක්ඛුං…කප.…

වත්ථුංොමාවචක  ඛන්කධ රංෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං රං

ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 
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ොමාවච ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

210. නොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානංමග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – නොමාවච ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.නොමාවචක ොධම්කමොොමාවච ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති

අස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, 

අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, 

ඵ ං…කප.… නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං 

ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො; ආොසානඤ්චායතනං
 රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති විඤ්ඤාෙඤ්චායතනං…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං රංෙත්වා

පච්චකවක්ඛති, දිබ්බං චක්ඛුං…කප.… දිබ්බං කසොතධාතුං…කප.…

ඉද්ධිවිධඤාෙං…කප.… අනා තංසඤාෙං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, 

නොමාවචක ඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාක තිඅභිනන් තිතං රංෙත්වා

 ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – නොමාවච ාධිපති

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; නොමාවචක ො 
ධම්කමො ොමාවච ස්ස ච නොමාවච ස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – නොමාවච ාධිපතිසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්චයාදි 

211. ොමාවචක ො ධම්කමොොමාවච ස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ොමාවච ා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

ොමාවච ානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං
ක ොත්රභස්ස… අනුක ොමං කවො ානස්ස… ආවජ්ජනා ොමාවච ානං
ඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

ොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො – ොමාවච ං චුතිචිත්තං නොමාවච ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස… 

ආවජ්ජනා නොමාවච ානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
ොමාවච ා ඛන්ධා නොමාවච ස්ස වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං පඨමස්ස ඣානස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.… චතුත්ථස්ස ඣානස්ස…කප.… 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මං…කප.… දිබ්බස්ස
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චක්ඛුස්ස…කප.… දිබ්බාය කසොතධාතුයා…කප.…
ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස…කප.… කචකතොපරියඤාෙස්ස…කප.… 
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස…කප.… යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස…කප.…
අනා තංසඤාෙස්ස පරිෙම්මං අනා තංසඤාෙස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; ක ොත්රභ මග් ස්ස… කවො ානං මග් ස්ස… අනුක ොමං

ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

212. නොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නොමාවච ා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නොමාවච ානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; මග්ක ො ඵ ස්ස, ඵ ං ඵ ස්ස, නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස, 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – නොමාවච ං චුතිචිත්තං ොමාවච ස්ස 

උපපත්තිචිත්තස්ස, නොමාවච ං භවඞ් ං ආවජ්ජනාය, නොමාවච ා

ඛන්ධාොමාවච ස්ස වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො….(2) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
සත්ත… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ඡ… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

213. ොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
ොමාවච ං සද්ධං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං…කප.… විපස්සනං උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං

 ණ්හාති; ොමාවච ංසී ං…කප.…පඤ්ඤං… ා ං…කප.…පත්ථනං… 
ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං… කභොජනං… කසනාසනං

උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… විපස්සනං උප්පාක ති, පාෙං

හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; ොමාවච ා සද්ධා…කප.… කසනාසනං
ොමාවච ාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස…

ොයිෙස්සදුක්ඛස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – ොමාවච ං සද්ධං උපනිස්සාය නොමාවච ං ඣානං

උප්පාක ති, මග් ං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; 
ොමාවච ං සී ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය නොමාවච ං ඣානං
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උප්පාක ති, මග් ං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; 

ොමාවච ා සද්ධා…කප.… කසනාසනං නොමාවච ාය සද්ධාය…කප.…

පඤ්ඤාය… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; 
පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං පඨමස්ස ඣානස්ස…කප.… චතුත්ථස්ස
ඣානස්ස…කප.… ආොසානඤ්චායතනස්ස…කප.… පඨමස්ස 

මග් ස්ස…කප.… චතුත්ථස්ස මග් ස්ස පරිෙම්මං චතුත්ථස්ස මග් ස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

214. නොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

නොමාවච ං සද්ධං උපනිස්සාය ඣානං උප්පාක ති, මග් ං…කප.…

අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; නොමාවච ං සී ං …කප.…
පඤ්ඤං උපනිස්සාය නොමාවච ං ඣානං උප්පාක ති…කප.… 

මග් ං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; නොමාවච ා

සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා නොමාවච ාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, 

මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; පඨමංඣානං
දුතියස්ස ඣානස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… තතියං 
ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… ආොසානඤ්චායතනං

විඤ්ඤාෙඤ්චායතනස්ස …කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; පඨකමො
මග්ක ො දුතියස්ස මග් ස්ස…කප.… දුතිකයො මග්ක ො තතියස්ස
මග් ස්ස…කප.… තතිකයො මග්ක ො චතුත්ථස්ස මග් ස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; මග්ක ො ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – නොමාවච ං සද්ධං

උපනිස්සාය ානං ක ති, සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං…කප.…විපස්සනං

උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; නොමාවච ං සී ං…කප.…

පඤ්ඤං උපනිස්සාය  ානං ක ති, සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…

විපස්සනං උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; නොමාවච ා

සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා ොමාවච ාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය, 

 ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය ොයිෙස්ස සුඛස්ස, ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; අරියා මග් ං උපනිස්සාය සඞ්ඛාක 

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සන්ති, මග්ක ො අරියානං අත්ථපටිසම්භි ාය…
ධම්මපටිසම්භි ාය… නිරත්තිපටිසම්භි ාය… පටිභානපටිසම්භි ාය…

ඨානාඨානකෙොසල් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; ඵ සමාපත්ති

ොයිෙස්සසුඛස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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පුක ජාතපච්චයාදි 

215. ොමාවචක ො ධම්කමොොමාවච ස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන

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

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; 
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාෙස්ස …කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…
වත්ථු ොමාවච ානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.ොමාවචක ො
ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – දිබ්කබන

චක්ඛුනාරූපංපස්සති, දිබ්බායකසොතධාතුයාසද් ංසුොති. වත්ථුපුක ජාතං 

– වත්ථුනොමාවච ානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

ෙම්මපච්චයාදි 

216. ොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතා, නානාක්ඛණිො(සංඛිත්තං). 

නොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො (සංඛිත්තං).නොමාවචක ොධම්කමො

ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 
නානාක්ඛණිො (සංඛිත්තං). නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ච

නොමාවච ස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 

නානාක්ඛණිො(සංඛිත්තං).(3) 

විපාෙපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි…ආහා පච්චකයනපච්චකයො… 
චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන
පච්චකයො… චත්තාරි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

217. ොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං
(සංඛිත්තං). ොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං.සහජාතං(සංඛිත්තං) 
පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථු නොමාවච ානං ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන
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පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු නොමාවච ානං ඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං. සෙජාතා – නොමාවච ා ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. පච්ඡාජාතා – නොමාවච ාඛන්ධාපුක ජාතස්ස

ඉමස්සොයස්ස විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චයාදි 

218. ොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං).
ොමාවචක ොධම්කමොනොමාවච ස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– 

සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකෙවත්ථුනොමාවච ානං

ඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපං

පස්සති…කප.…(පුක ජාතසදිසං). (2) 

නොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතං (සංඛිත්තං). නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං
(විප්පයුත්තසදිසං). නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ච 

නොමාවච ස්සචධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(පටිච්චසදිසං).(3) 

219. ොමාවචක ො ච නොමාවචක ොචධම්මාොමාවච ස්සධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. 

සෙජාතා – නොමාවච ාඛන්ධා චමහාභූතාචචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. පච්ඡාජාතා – 

නොමාවච ා ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – නොමාවච ා ඛන්ධා ච
රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
ොමාවචක ො ච නොමාවචක ො ච ධම්මා නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො –
නොමාවචක ො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන

පච්චකයො…අවි තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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සුද්ධං 

220. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි, 

අනන්තක  චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත සත්ත, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, 

පච්ඡාජාකත ද්කව, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, 

ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, 

සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, 

වි කතචත්තාරි, අවි කතසත්ත. 

2. පච්චනීයුද්ධාක ො 

221. ොමාවචක ො ධම්කමොොමාවච ස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. ොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

222. නොමාවචක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නොමාවචක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස ච 

නොමාවච ස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ොමාවචක ො ච නොමාවචක ො ච ධම්මා ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස

සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.ොමාවචක ො චනොමාවචක ොච

ධම්මානොමාවච ස්සධම්මස්සසහජාතං, පුක ජාතං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

223. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, න සහජාකත ඡ, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නනිස්සකය ඡ, නඋපනිස්සකය සත්ත, නපුක ජාකත
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ඡ…කප.… නසම්පයුත්කත ඡ, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොඅත්ථියා පඤ්ච, 

කනොනත්ථියාසත්ත, කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කතපඤ්ච. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

224. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  චත්තාරි, නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකයචත්තාරි…කප.…නසම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

225. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි
(අනුක ොමමාතිොොතබ්බා)…කප.… අවි කතසත්ත. 

ොමාවච දුෙංනිට්ඨිතං. 

94. රූපාවච දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

226. රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–රූපාවච ංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව 
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච
නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – රූපාවචක  ඛන්කධ

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….රූපාවච ංධම්මං
පටිච්චරූපාවචක ොචනරූපාවචක ොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–
රූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

227. නරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – නරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ 

…කප.…එෙංමහාභූතං…කප.….නරූපාවච ංධම්මං පටිච්චරූපාවචක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථුං පටිච්ච
රූපාවච ාඛන්ධා.නරූපාවච ංධම්මංපටිච්චරූපාවචක ොචනරූපාවචක ො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථුං පටිච්ච

රූපාවච ාඛන්ධා, මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 
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228. රූපාවච ඤ්චනරූපාවච ඤ්චධම්මංපටිච්චරූපාවචක ොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකෙ රූපාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.….
රූපාවච ඤ්ච නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – රූපාවචක  ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ රූපාවචක ඛන්කධචමහාභූකතච
පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. රූපාවච ඤ්ච නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
රූපාවචක ො ච නරූපාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛකෙ රූපාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො 
ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධච…කප.…රූපාවචක ඛන්කධචමහාභූකත

චපටිච්චෙටත්තාරූපං (සංඛිත්තං).(3) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

229. කහතුයානව, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක චත්තාරි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකය

නව, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කමනව, 

විපාකෙනව, ඣාකනනව, මග්ක නව, සම්පයුත්කතචත්තාරි, විප්පයුත්කත

නව, අත්ථියානව, නත්ථියාචත්තාරි, වි කතචත්තාරි, අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

230. නරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා–අකහතුෙංනරූපාවච ංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච

ඛන්ධා, එෙං මහාභූතං…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) විචිකිච්ඡාසහ කත
උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො.(1) 

නආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

නඅධිපතිපච්චයාදි 
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231. රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – රූපාවචක  ඛන්කධ පටිච්ච රූපාවච ාධිපති විපාෙං, 
රූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව
ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච
නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – විපාකෙරූපාවචක  

ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….
රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො ච නරූපාවචක ො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – විපාෙං රූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

නරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා – නරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… තීණි.

(නොමාවච ංපටිච්චවා සදිසංනින්නානං, ඉධ සබ්කබමහාභූතාොතබ්බා.)

(3) 

232. රූපාවච ඤ්චනරූපාවච ඤ්චධම්මංපටිච්චරූපාවචක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා–පටිසන්ධික්ඛකෙරූපාවච ංඑෙංඛන්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.….
රූපාවච ඤ්ච නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා –විපාකෙරූපාවචක ඛන්කධචමහාභූකතච 

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. රූපාවච ඤ්ච
නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො ච නරූපාවචක ො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකෙ රූපාවච ං එෙං
ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ

ච…කප.… රූපාවචක  ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච ෙටත්තාරූපං. (3) 

නඅනන්ත පච්චයා…කප.…නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චයාදි 

233. රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකෙ රූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…. රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච
නරූපාවචක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–රූපාවචක ඛන්කධ

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….රූපාවච ං ධම්මං 
පටිච්ච රූපාවචක ො ච නරූපාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
නපුක ජාතපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකෙ රූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච

තකයොඛන්ධාෙටත්තා චරූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 
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නරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප නරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… නරූපාවචක  ඛන්කධ පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා, 

ඉතක පඤ්චපිපඤ්හා, අනුක ොමංොතබ්බං)නපච්ඡාජාතපච්චයා… නව. 

නආකසවනපච්චයාදි 

234. රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – විපාෙං රූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. 
රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආකසවනපච්චයා – රූපාවචක  ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො ච
නරූපාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නආකසවනපච්චයා – විපාෙං
රූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ …කප.….(3) 

නරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආකසවනපච්චයා…තීණි. 

රූපාවච ඤ්ච නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නආකසවනපච්චයා (සංඛිත්තං. මූ ං. ඉතක පි පඤ්හා
ොතබ්බා)… නෙම්මපච්චයා…ද්කව…කප.…නසම්පයුත්තපච්චයා. 

235. නරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප නරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… බාහි ං… ආහා සමුට්ඨානං…
උතුසමුට්ඨානං…අසඤ්ඤසත්තානං…කප.…(සංඛිත්තං). 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

236. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනනව, නෙම්කමද්කව, 

නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කත තීණි. 
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2. සෙජාතවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපිොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

237. රූපාවච ං ධම්මං පච්චයා රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(පටිච්චසදිසං). 

නරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා – නරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… (යාව
අජ්ඣත්තිෙං මහාභූතං) වත්ථුං පච්චයා නරූපාවච ා ඛන්ධා. නරූපාවච ං
ධම්මං පච්චයා රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං

පච්චයාරූපාවච ා ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….නරූපාවච ංධම්මං
පච්චයාරූපාවචක ොචනරූපාවචක ොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–

වත්ථුංපච්චයාරූපාවච ාඛන්ධා, මහාභූකත පච්චයාචිත්තසමුට්ඨානංරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

238. රූපාවච ඤ්චනරූපාවච ඤ්චධම්මංපච්චයාරූපාවචක ොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – රූපාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. රූපාවච ඤ්ච නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – රූපාවචක  ඛන්කධ ච

මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….
රූපාවච ඤ්චනරූපාවච ඤ්චධම්මංපච්චයාරූපාවචක ොච නරූපාවචක ො
චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–රූපාවච ංඑෙංඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… රූපාවචක 

ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) (සංඛිත්තං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

239. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා නව, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක චත්තාරි, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකය
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නව, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආකසවකන චත්තාරි, 

ෙම්කමනව…කප.…අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

240. නරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා– අකහතුෙං නරූපාවච ංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයොඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං

පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාෙං, 

වත්ථුං පච්චයා අකහතුො නරූපාවච ා ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසහ කත 
උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො

උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො. (1) (සංඛිත්තං.) 

නඅධිපතිපච්චකයො 

241. රූපාවච ං ධම්මං පච්චයා රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා…තීණි (පටිච්චවා සදිසං). 

නරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා (පටිච්චවා සදිසං). නරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා
රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

රූපාවච ාධිපති, වත්ථුං පච්චයා විපාො රූපාවච ා ඛන්ධා; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා රූපාවචක ො ච
නරූපාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

විපාො රූපාවච ා ඛන්ධා, මහාභූකත පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (3) 

242. රූපාවච ඤ්චනරූපාවච ඤ්චධම්මංපච්චයාරූපාවචක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – රූපාවචක  ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

රූපාවච ාධිපති, විපාෙං රූපාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා
තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ
රූපාවච ංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කව 

ඛන්කධ ච…කප.…. රූපාවච ඤ්ච නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – විපාකෙරූපාවචක  

ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. රූපාවච ඤ්ච නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
රූපාවචක ො ච නරූපාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා –
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විපාෙං රූපාවච ං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.… විපාකෙ රූපාවචක  ඛන්කධ ච

මහාභූකතචපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

(සංඛිත්තං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

243. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව (සුද්ධිකෙ අරූකප ච මිස්සකෙ ච

‘‘විපාෙ’’න්ති නියාකමතබ්බං), නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත
තීණි. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

244. රූපාවච ං ධම්මං සංසට්කඨො රූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – රූපාවච ං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

නරූපාවච ං ධම්මං සංසට්කඨො නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා –නරූපාවච ංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව(සබ්බත්ථ ද්කව), අවි කතද්කව. 

අනුක ොමං. 

නරූපාවච ං ධම්මං සංසට්කඨො නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

ද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙද්කව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං. 

පච්චනීයං. 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

245. රූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – රූපාවච ා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං.) රූපාවච ා කහතූ

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං.) රූපාවච ා කහතූ
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(3) 

නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො – නරූපාවච ා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

246. රූපාවචක ො ධම්කමොරූපාවච ස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො – කචකතොපරියඤාකෙන රූපාවච චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං

ජානාති, රූපාවච ා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස, කචකතොපරියඤාෙස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, 
අනා තංසඤාෙස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. රූපාවචක ො ධම්කමො 
නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – පඨමං ඣානං

පච්චකවක්ඛති…කප.… චතුත්ථං ඣානං පච්චකවක්ඛති, දිබ්බං චක්ඛුං

පච්චකවක්ඛති, දිබ්බං කසොතධාතුං…කප.… ඉද්ධිවිධඤාෙං…කප.…
කචකතොපරියඤාෙං…කප.… පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙං…කප.…

යථාෙම්මූප ඤාෙං…කප.…අනා තංසඤාෙංපච්චකවක්ඛති, රූපාවචක 

ඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.…ක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 
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247. නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං  ත්වා සී ං…කප.… 
උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ සුචිණ්ොනි පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ාක ො…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; අරියා

මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, මග් ස්ස, 

ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; අරියා පහීකන
කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.…
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නරූපාවචක  ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.…

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; ආොසානඤ්චායතනං 
විඤ්ඤාෙඤ්චායතනස්ස…කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.… රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

නරූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො – දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද් ං

සුොති, කචකතොපරියඤාකෙනනරූපාවච චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තංජානාති, 

නරූපාවච ා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස, කචකතොපරියඤාෙස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, 

අනා තංසඤාෙස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අධිපතිපච්චකයො 

248. රූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – රූපාවච ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. රූපාවචක ොධම්කමොනරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – පඨමංඣානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති, අස්සාක ති 

අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති…කප.…
චතුත්ථං ඣානං…කප.…දිබ්බංචක්ඛුං…කප.…දිබ්බංකසොතධාතුං…කප.…
ඉද්ධිවිධඤාෙං…කප.… කචකතොපරියඤාෙං…කප.…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙං…කප.… යථාෙම්මූප ඤාෙං…කප.… 

අනා තංසඤාෙං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

 රංෙත්වා ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, රූපාවචක ඛන්කධ රං

ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – රූපාවච ාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. රූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ච

නරූපාවච ස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – 
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රූපාවච ාධිපති සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

249. නරූපාවචක ො ධම්කමොනරූපාවච ස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – 

 ානං…කප.…සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.…පුබ්කබ සුචිණ්ොනි

 රංෙත්වා පච්චකවක්ඛතිඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රංෙත්වා ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං

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

නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො; චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නරූපාවචක  ඛන්කධ  රං ෙත්වා

අස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; 
ආොසානඤ්චායතනං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති…කප.… 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං රං ෙත්වාපච්චකවක්ඛති. සෙජාතාධිපති – 
නරූපාවච ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනන්ත පච්චයාදි 

250. රූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා රූපාවච ා ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
රූපාවච ානංඛන්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. රූපාවචක ොධම්කමො
නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – රූපාවච ං 

චුතිචිත්තංනරූපාවච ස්සඋපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
රූපාවච ං භවඞ් ං ආවජ්ජනාය… රූපාවච ා ඛන්ධා නරූපාවච ස්ස

වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

251. නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නරූපාවච ා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නරූපාවච ානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභස්ස…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. නරූපාවචක ො ධම්කමො
රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – නරූපාවච ං

චුතිචිත්තං රූපාවච ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
නරූපාවච ා ඛන්ධා රූපාවච ස්ස වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං පඨමස්ස ඣානස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.… චතුත්ථස්ස ඣානස්ස…කප.…
දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස…කප.… දිබ්බාය කසොතධාතුයා…කප.… 
ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස…කප.… කචකතොපරියඤාෙස්ස…කප.…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස…කප.… යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස…කප.…
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අනා තංසඤාෙස්ස, පරිෙම්මං අනා තංසඤාෙස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
සත්ත… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ඡ… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

252. රූපාවචක ො ධම්කමොරූපාවච ස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – රූපාවච ං සද්ධං උපනිස්සාය රූපාවච ං ඣානං

උප්පාක ති, අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; රූපාවච ං
සී ං…කප.… පඤ්ඤං උපනිස්සාය රූපාවච ං ඣානං…කප.… 

අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; රූපාවච ා සද්ධා…කප.…
පඤ්ඤා රූපාවච ාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො, පඨමංඣානංදුතියස්සඣානස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො, 
දුතියං ඣානං තතියස්ස ඣානස්ස…කප.… තතියං ඣානං චතුත්ථස්ස

ඣානස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

රූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – රූපාවච ං සද්ධං 

උපනිස්සාය ානංක ති, සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං ෙක ොති; රූපාවච ං 

ඣානං…කප.…විපස්සනං…කප.…මග් ං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාක ති, 

මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; රූපාවච ං සී ං…කප.… පඤ්ඤං

උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; 

රූපාවච ා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා නරූපාවච ාය සද්ධාය…කප.… 
පඤ්ඤාය…  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස…

ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

253. නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –
නරූපාවච ං සද්ධං උපනිස්සාය  ානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති; නරූපාවච ංඣානං…කප.…විපස්සනං…කප.…

මග් ං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; 

නරූපාවච ං සී ං…කප.… පඤ්ඤං,  ා ං…කප.… කභොජනං, කසනාසනං

උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; 
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නරූපාවච ා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා…  ාක ො…කප.… කසනාසනං
නරූපාවච ායසද්ධාය…කප.…පඤ්ඤාය…  ා ස්ස…කප.…පත්ථනාය…

ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස, ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නරූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – නරූපාවච ං සද්ධං උපනිස්සාය රූපාවච ං

ඣානං…කප.… අභිඤ්ඤං …කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; නරූපාවච ං
සී ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය රූපාවච ං ඣානං…කප.…

අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; නරූපාවච ා සද්ධා…කප.…
කසනාසනං රූපාවච ාය සද්ධාය…කප.… පඤ්ඤාය උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො, පඨමස්ස ඣානස්ස පරිෙම්මං පඨමස්ස ඣානස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… චතුත්ථස්ස ඣානස්ස…කප.…
දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස පරිෙම්මං…කප.… දිබ්බාය කසොතධාතුයා…කප.…
ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස…කප.… කචකතොපරියඤාෙස්ස…කප.…
පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස…කප.… යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස…කප.… 
අනා තංසඤාෙස්ස පරිෙම්මං අනා තංසඤාෙස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චයාදි 

254. නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

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

ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…
කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… ොයායතනං

ොයවිඤ්ඤාෙස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො; වත්ථු නරූපාවච ානං
ඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. නරූපාවචක ො ධම්කමො

රූපාවච ස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො–ආ ම්මෙපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, 

දිබ්බාය කසොතධාතුයාසද් ංසුොති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු රූපාවච ානං

ඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

ෙම්මපච්චයාදි 
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255. රූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – රූපාවච ා කචතනා

සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – රූපාවච ා කචතනා
විපාොනංරූපාවච ානංඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.රූපාවචක ො

ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, 

නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – රූපාවච ා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. 

නානාක්ඛ්ණිො – රූපාවච ා කචතනා ෙටත්තාරූපානං ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො.රූපාවචක ොධම්කමොරූපාවච ස්සචනරූපාවච ස්ස චධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 
රූපාවච ා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. 

නානාක්ඛ්ණිො – රූපාවච ා කචතනා විපාොනං රූපාවච ානං ඛන්ධානං 

ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නරූපාවච ා කචතනා 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. නානාක්ඛ්ණිො – 

නරූපාවච ා කචතනා විපාොනං නරූපාවච ානං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො….(1) 

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…චත්තාරි… ආහා පච්චකයනපච්චකයො…
චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන
පච්චකයො… චත්තාරි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…
සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

256. රූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං).(1) 

නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං (සංඛිත්තං). නරූපාවචක ො

ධම්කමොරූපාවච ස්ස ධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං, 

පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථු රූපාවච ානං ඛන්ධානං 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු රූපාවච ානංඛන්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අත්ථිපච්චයාදි 

257. රූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො (පටිච්චසදිසං). රූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං.රූපාවචක ො
ධම්කමො රූපාවච ස්ස ච නරූපාවච ස්ස ච ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො(පටිච්චසදිසං).(3) 

නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං).
නරූපාවචක ොධම්කමො රූපාවච ස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො –

සහජාතං, පුක ජාතං. සෙජාතං – පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථු රූපාවච ානං

ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපං 

පස්සති, දිබ්බායකසොතධාතුයාසද් ංසුොති, වත්ථුරූපාවච ානංඛන්ධානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

258. රූපාවචක ො ච නරූපාවචක ො ච ධම්මා රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො– සෙජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො–රූපාවචක ො
එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛන්ධා ච…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….
රූපාවචක ො ච නරූපාවචක ො ච ධම්මා නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. 

සෙජාතා – රූපාවච ා ඛන්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. පච්ඡාජාතා – 
රූපාවච ාඛන්ධාච ෙබළීොක ොආහාක ොචපුක ජාතස්සඉමස්සොයස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – රූපාවච ා ඛන්ධා ච

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

259. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි, 

අනන්තක  චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත සත්ත, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, 

පච්ඡාජාකත ද්කව, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, 

ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, 
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සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, 

වි කතචත්තාරි, අවි කතසත්ත. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

260. රූපාවචක ො ධම්කමොරූපාවච ස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…. රූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. රූපාවචක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස ච
නරූපාවච ස්සචධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

261. නරූපාවචක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…
ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. නරූපාවචක ො
ධම්කමො රූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

රූපාවචක ොචනරූපාවචක ොචධම්මාරූපාවච ස්සධම්මස්සසහජාතං, 
පුක ජාතං.රූපාවචක ො චනරූපාවචක ොචධම්මානරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

262. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසහජාකත ඡ, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නනිස්සකය ඡ, නඋපනිස්සකය සත්ත, නපුක ජාකත

සත්ත, නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නසම්පයුත්කත ඡ, නවිප්පයුත්කත

පඤ්ච, කනොඅත්ථියා පඤ්ච, කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවි කත සත්ත, 
කනොඅවි කතපඤ්ච. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

263. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 
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නඋපනිස්සකයචත්තාරි…කප.… නසම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කත චත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

264. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි
(අනුක ොමමාතිොොතබ්බා)…කප.… අවි කතසත්ත. 

රූපාවච දුෙංනිට්ඨිතං. 

95. අරූපාවච දුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

265. අරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච අරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.…
ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. අරූපාවච ං ධම්මං
පටිච්ච නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අරූපාවචක 
ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. අරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච
අරූපාවචක ො ච නඅරූපාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
අරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච 

රූපං…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….(3) 

266. නඅරූපාවච ං ධම්මං පටිච්චනඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – නඅරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං …කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකෙනඅරූපාවච ංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධාෙටත්තා

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

ඛන්ධා, එෙං මහාභූතං…කප.….(1) 

අරූපාවච ඤ්ච නඅරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අරූපාවචක  ඛන්කධ ච මහාභූකත ච

පටිච්චචිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(1) (සංඛිත්තං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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267. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

ද්කව, සමනන්තක ද්කව, සහජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම

පඤ්ච, විපාකෙද්කව, ආහාක  පඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

268. නඅරූපාවච ං ධම්මං පටිච්චනඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං නඅරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො

ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං …කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා)
විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො

උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) නආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

නඅධිපතිපච්චයාදි 

269. අරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච අරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා – අරූපාවචක  ඛන්කධ පටිච්ච අරූපාවච ාධිපති, විපාෙං
අරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව

ඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

නඅරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා – නඅරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 

චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ …කප.…

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා). (1) 
නඅනන්ත පච්චයා…කප.…නඋපනිස්සයපච්චයා. 

නපුක ජාතපච්චයාදි 

270. අරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච අරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…. (මූ ං ොතබ්බං.) අරූපාවචක  

ඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

නඅරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප නඅරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා).(1) 
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අරූපාවච ඤ්ච නඅරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–අරූපාවචක ඛන්කධචමහාභූකත

චපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) නපච්ඡාජාතපච්චයා…. 

නආකසවනපච්චකයො 

271. අරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච අරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – විපාෙං අරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….
අරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – අරූපාවචක  ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.

(2) 

නඅරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආකසවනපච්චයා – නඅරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… (යාව

අසඤ්ඤසත්තා).(1) 

අරූපාවච ඤ්ච නඅරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිනආකසවනපච්චයා – අරූපාවචක ඛන්කධචමහාභූකත 

චපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) (සංඛිත්තං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

272. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකනචත්තාරි, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙපඤ්ච, නආහාක එෙං, 

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

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කතතීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපිොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

151 

පටුන 

273. අරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා අරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි (පටිච්චසදිසා). 

නඅරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා – නඅරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං…කප.… (යාව අජ්ඣත්තිො
මහාභූතා) වත්ථුං පච්චයා නඅරූපාවච ා ඛන්ධා. නඅරූපාවච ං ධම්මං
පච්චයා අරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා
අරූපාවච ා ඛන්ධා. නඅරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා අරූපාවචක ො ච 

නඅරූපාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

අරූපාවච ාඛන්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්තසමුට්ඨානං රූපං.(3) 

274. අරූපාවච ඤ්ච නඅරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා අරූපාවචක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා – අරූපාවච ං එෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…. අරූපාවච ඤ්ච
නඅරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා – අරූපාවචක  ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. අරූපාවච ඤ්ච නඅරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
අරූපාවචක ො ච නඅරූපාවචක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
අරූපාවච ංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කව
ඛන්කධ ච…කප.… අරූපාවචක  ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

275. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා නව, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, 

නිස්සකය නව, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආකසවකන

චත්තාරි, ෙම්කමනව, විපාකෙද්කව…කප.…අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චයාදි 

276. නඅරූපාවච ං ධම්මංපච්චයානඅරූපාවචක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං නඅරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං…කප.… (යාව
අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.… 

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාෙං, වත්ථුං පච්චයා අකහතුො

නඅරූපාවච ා ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච
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වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො කමොකහො. (1) 

නආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

අරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා අරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–අරූපාවචක ඛන්කධපච්චයාඅරූපාවච ාධිපති, විපාෙං 

අරූපාවච ංඑෙංඛන්ධං…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

නඅරූපාවච ං ධම්මං පච්චයා නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා – නඅරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං පච්චයා

චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාෙං, වත්ථුං

පච්චයානඅරූපාවච ාඛන්ධා.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

277. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක තීණි, නසමනන්තක නඅඤ්ඤමඤ්කඤනඋපනිස්සකයතීණි, 

නපුක ජාකතචත්තාරි, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනචත්තාරි, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා 

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

278. අරූපාවච ං ධම්මං සංසට්කඨො අරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අරූපාවච ං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

නඅරූපාවච ං ධම්මං සංසට්කඨො නඅරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–නඅරූපාවච ංඑෙංඛන්ධංසංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවි කතද්කව(අනුක ොමං). 
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නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

ද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙද්කව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව(පච්චනීයං). 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

279. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො–අරූපාවච ාකහතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකහතුපච්චකයන 

පච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (මූ ංොතබ්බං.) අරූපාවච ාකහතූ 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) 
අරූපාවච ා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො – නඅරූපාවච ා කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

280. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – ආොසානඤ්චායතනං 

විඤ්ඤාෙඤ්චායතනස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – ආොසානඤ්චායතනං

පච්චකවක්ඛති, විඤ්ඤාෙඤ්චායතනං…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

පච්චකවක්ඛති, අරූපාවචක  ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… ක ොමනස්සං

උප්පජ්ජති; කචකතොපරියඤාකෙන අරූපාවච චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං

ජානාති, අරූපාවච ා ඛන්ධා කචකතොපරියඤාෙස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, 

අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං

ආ බ්භ  ාක ො…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ
සුචිණ්ොනි…කප.… ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං 

පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; අරියා පහීකන කික කස පච්චකවක්ඛන්ති, 
වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

නඅරූපාවචක  ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද් ං සුොති, 

කචකතොපරියඤාකෙන නඅරූපාවච චිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… නඅරූපාවච ා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස, 

කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අධිපතිපච්චකයො 

281. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අරූපාවච ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – ආොසානඤ්චායතනං  රං ෙත්වා
පච්චකවක්ඛති…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං  රං ෙත්වා 

පච්චකවක්ඛති, අරූපාවචක  ඛන්කධ රංෙත්වාඅස්සාක ති අභිනන් ති, තං

 රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – 

අරූපාවච ාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.
(මූ ං ොතබ්බං.) අරූපාවච ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

282. නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.…සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රංෙත්වාපච්චකවක්ඛතිඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රං ෙත්වා ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති; පුබ්කබසුචිණ්ොනි…කප.…ඣානා…කප.… 

අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, 

ඵ ං…කප.… නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං

ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
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චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං නඅරූපාවචක  ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – නඅරූපාවච ාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනන්ත පච්චයාදි 

283. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– පුරිමා පුරිමාඅරූපාවච ාඛන්ධාපච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං අරූපාවච ානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො – අරූපාවච ං චුතිචිත්තං නඅරූපාවච ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස, 

අරූපාවච ං භවඞ් ං ආවජ්ජනාය, අරූපාවච ා ඛන්ධා නඅරූපාවච ස්ස

වුට්ඨානස්ස, නික ොධා වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

284. නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා නඅරූපාවච ා ඛන්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං නඅරූපාවච ානං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභස්ස…කප.… අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. නඅරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – නඅරූපාවච ං චුතිචිත්තං

අරූපාවච ස්ස උපපත්තිචිත්තස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; 
නඅරූපාවච ා ඛන්ධා අරූපාවච ස්ස වුට්ඨානස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; ආොසානඤ්චායතනස්ස පරිෙම්මං ආොසානඤ්චායතනස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; විඤ්ඤාෙඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස…කප.… කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස 

පරිෙම්මංකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පඤ්ච… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

285. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – ආොසානඤ්චායතනං

විඤ්ඤාෙඤ්චායතනස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; 
විඤ්ඤාෙඤ්චායතනං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස…කප.…
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ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – 

අරූපාවච ංසද්ධංඋපනිස්සාය  ානංක ති, සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං

ෙක ොති, නඅරූපාවච ං ඣානං උප්පාක ති, විපස්සනං…කප.…

මග් ං…කප.…අභිඤ්ඤං…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාක ති, මානංජප්කපති, 

දිට්ඨිං  ණ්හාති; අරූපාවච ං සී ං…කප.… පඤ්ඤං උපනිස්සාය  ානං

ක ති…කප.… සමාපත්තිංඋප්පාක ති…මානංජප්කපති…දිට්ඨිං ණ්හාති; 

අරූපාවච ා සද්ධා…කප.… පඤ්ඤා නඅරූපාවච ාය සද්ධාය…කප.…
පඤ්ඤාය…  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස…
ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

286. නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

නඅරූපාවච ං සද්ධං උපනිස්සාය  ානං ක ති, සී ං…කප.…

උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, නඅරූපාවච ං ඣානං උප්පාක ති, 
විපස්සනං…කප.… මග් ං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාක ති, මානංජප්කපති…දිට්ඨිං ණ්හාති; නඅරූපාවච ංසී ං…කප.… 
පඤ්ඤං…කප.… ා ං…කප.…පත්ථනං…කප.…ොයිෙංසුඛං…ොයිෙං
දුක්ඛං…උතුං…කභොජනං… කසනාසනංඋපනිස්සාය  ානංක ති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාක ති… පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; 
නඅරූපාවච ාසද්ධා…කප.…කසනාසනංනඅරූපාවච ායසද්ධාය…කප.…

පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස, මග් ස්ස, 

ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නඅරූපාවචක ොධම්කමොඅරූපාවච ස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – ආොසානඤ්චායතනස්ස පරිෙම්මං
ආොසානඤ්චායතනස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිෙම්මං 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චයාදි 

287. නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.…
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ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය 

කසොතධාතුයා සද් ං සුොති, රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…

කඵොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – 
චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… වත්ථු නඅරූපාවච ානං ඛන්ධානං
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. නඅරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු

අරූපාවච ානංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

ෙම්මපච්චකයො 

288. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො…කප.…. අරූපාවචක ො ධම්කමො
නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – අරූපාවච ා

කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං 
ොතබ්බං.) අරූපාවච ා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නඅරූපාවච ා කචතනා 
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං).(1) 

විපාෙපච්චයාදි 

289. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන 
පච්චකයො (සංඛිත්තං)… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… සම්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…ද්කව. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

290. අරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).(1) 
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නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං
(සංඛිත්තං). නඅරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අරූපාවච ානං

ඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අත්ථිපච්චයාදි 

291. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො – සහජාතං…කප.…. අරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස

ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං…කප.….
අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ච නඅරූපාවච ස්ස ච ධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතං(සංඛිත්තං).(3) 

නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො–සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං(සංඛිත්තං). 
නඅරූපාවචක ොධම්කමොඅරූපාවච ස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.

පුක ජාතං– වත්ථුඅරූපාවච ානංඛන්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

292. අරූපාවචක ො චනඅරූපාවචක ොචධම්මාඅරූපාවච ස්සධම්මස්ස

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං. සහජාකතො –
අරූපාවචක ො එකෙො ඛන්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ෙන්නං ඛන්ධානං 
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛන්ධා ච…කප.….අරූපාවචක ො
ච නඅරූපාවචක ො ච ධම්මා නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–සහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.සහජාතා–අරූපාවච ා
ඛන්ධා ච මහාභූතා ච චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අරූපාවච ා ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච
ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අරූපාවච ා
ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 
(2) 

නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන පච්චකයො…
අවි තපච්චකයන පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

293. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, 

ආකසවකන තීණි, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ ද්කව, ආහාක  චත්තාරි, 
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ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, වි කත චත්තාරි, 
අවි කතසත්ත. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

294. අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.
අරූපාවචක ො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ච නඅරූපාවච ස්ස ච ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

295. නඅරූපාවචක ො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…
ආහා පච්චකයන පච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. නඅරූපාවචක ො
ධම්කමො අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අරූපාවචක ො ච නඅරූපාවචක ො ච ධම්මා අරූපාවච ස්ස ධම්මස්ස

සහජාතං, පුක ජාතං. අරූපාවචක ො ච නඅරූපාවචක ො ච ධම්මා 

නඅරූපාවච ස්සධම්මස්සසහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

296. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක  සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසහජාකත පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනිස්සකය පඤ්ච, නඋපනිස්සකය සත්ත, 

නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නසම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා සත්ත, 

කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කතචත්තාරි. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

297. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 
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නඋපනිස්සකයචත්තාරි…කප.… නසම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කත චත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

298. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා චත්තාරි
(අනුක ොමමාතිොොතබ්බා)…කප.… අවි කතසත්ත. 

අරූපාවච දුෙංනිට්ඨිතං. 

96. පරියාපන්නදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

299. පරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච පරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා – පරියාපන්නං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (යථා චූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙං.එවංඉමම්පි

දුෙංොතබ්බං, නින්නානාෙ ෙං.) 

පරියාපන්නදුෙංනිට්ඨිතං. 

97. නියයානිෙදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

300. නියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා– නියයානිෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව
ඛන්කධ…කප.…. නියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – නියයානිකෙ ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං
රූපං. නියයානිෙං ධම්මං පටිච්චනියයානිකෙො ච අනියයානිකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–නියයානිෙංඑෙංඛන්ධං පටිච්චතකයොඛන්ධා

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

අනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අනියයානිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා, 

එෙං මහාභූතං…කප.….(1) 
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නියයානිෙඤ්ච අනියයානිෙඤ්චධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – නියයානිකෙ ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

301. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  

සමනන්තක  ද්කව, සහජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකයපඤ්ච, 

උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම පඤ්ච, 

විපාකෙඑෙං, ආහාක පඤ්ච…කප.…අවි කත පඤ්ච. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

302. අනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා– අකහතුෙංඅනියයානිෙංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච

ඛන්ධා, එෙං මහාභූතං…කප.… (යාව අසඤ්ඤසත්තා) විචිකිච්ඡාසහ කත 
උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො උද්ධච්චසහ කතො

කමොකහො.(1) නආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

නඅධිපතිපච්චයාදි 

303. නියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා– නියයානිකෙඛන්කධපටිච්චනියයානිොධිපති.(1) 

අනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා – අනියයානිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…(යාව අසඤ්ඤසත්තාොතබ්බා).(1) 

නඅනන්ත පච්චයා… නසමනන්ත පච්චයා… 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…කප.…. 

නපුක ජාතපච්චකයො 
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304. නියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා–අරූකපනියයානිෙංඑෙංඛන්ධං…කප.….නියයානිෙං
ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා –

නියයානිකෙ ඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(2) 

අනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප අනියයානිෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අනියයානිකෙ ඛන්කධ පටිච්ච

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

(1) 

නියයානිෙඤ්ච අනියයානිෙඤ්චධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–නියයානිකෙඛන්කධචමහාභූකතචපටිච්ච 

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

305. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව, 

නඅනන්තක  තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, 

නපච්ඡාජාකතපඤ්ච, නආකසවකනඑෙං, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත
තීණි. 

2. සෙජාතවාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපි ොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

306. නියයානිෙං ධම්මං පච්චයා නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි (පටිච්චසදිසා). 

අනියයානිෙං ධම්මං පච්චයා අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අනියයානිෙං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… (යාව
අජ්ඣත්තිොමහාභූතා) වත්ථුංපච්චයාඅනියයානිොඛන්ධා.අනියයානිෙං
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ධම්මං පච්චයා නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – වත්ථුං
පච්චයා නියයානිො ඛන්ධා. අනියයානිෙං ධම්මං පච්චයා නියයානිකෙො ච
අනියයානිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා

නියයානිොඛන්ධා, මහාභූකතපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

307. නියයානිෙඤ්ච අනියයානිෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා නියයානිකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –නියයානිෙං එෙං ඛන්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා තකයො ඛන්ධා…කප.… ද්කව ඛන්කධ ච…කප.…. නියයානිෙඤ්ච
අනියයානිෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – නියයානිකෙ ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා 
චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. නියයානිෙඤ්ච අනියයානිෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා

නියයානිකෙො ච අනියයානිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – 
නියයානිෙංඑෙංඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කව
ඛන්කධ ච…කප.… නියයානිකෙ ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(3) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

308. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා නව, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, 

නිස්සකය නව, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආකසවකන

චත්තාරි, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං…කප.…අවි කතනව. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ් වාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

309. අනියයානිෙං ධම්මං පච්චයා අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අනියයානිෙං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… (යාව
අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාෙං, වත්ථුං පච්චයා අකහතුො

අනියයානිො ඛන්ධා, විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ ච 

වත්ථුඤ්චපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චයාදි 

310. නියයානිෙං ධම්මං පච්චයා අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 
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නියයානිෙං ධම්මං පච්චයා නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–නියයානිකෙඛන්කධපච්චයානියයානිොධිපති. (1) 

අනියයානිෙං ධම්මං පච්චයා අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා – අනියයානිෙං එෙං ඛන්ධං පච්චයා…කප.… (යාව
අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.…

ොයායතනංපච්චයාොයවිඤ්ඤාෙං, වත්ථුං පච්චයාඅනියයානිොඛන්ධා.
අනියයානිෙං ධම්මං පච්චයා නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයානියයානිොධිපති.(2) 

නියයානිෙඤ්ච අනියයානිෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා නියයානිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – නියයානිකෙ ඛන්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා 

නියයානිොධිපති.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

311. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  තීණි…කප.… නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, 

නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකනඑෙං, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, 

නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත
තීණි. 

4. නිස්සයවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො.) 

5. සංසට්ඨවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

312. නියයානිෙං ධම්මං සංසට්කඨො නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා – නියයානිෙං එෙං ඛන්ධං සංසට්ඨා තකයො ඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…. (1) 

අනියයානිෙං ධම්මං සංසට්කඨො අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–අනියයානිෙංඑෙංඛන්ධං සංසට්ඨාතකයොඛන්ධා…කප.…

ද්කවඛන්කධ…කප.…පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), විපාකෙ 
එෙං…කප.…අවි කතද්කව(අනුක ොමං). 
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නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

ද්කව, නආකසවකනඑෙං, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙද්කව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව(පච්චනීයං). 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

313. නියයානිකෙො ධම්කමො නියයානිෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො –නියයානිො කහතූසම්පයුත්තොනංඛන්ධානංකහතුපච්චකයන
පච්චකයො. (මූ ංොතබ්බං.)නියයානිො කහතූචිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) නියයානිො කහතූ
සම්පයුත්තොනංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අනියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන 

පච්චකයො – අනියයානිො කහතූ සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

314. නියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං

පච්චකවක්ඛන්ති, කචකතොපරියඤාකෙන නියයානිෙචිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තං

ජානාති, නියයානිො ඛන්ධා කචකතොපරියඤාෙස්ස, 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො –  ානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං 

පච්චකවක්ඛති අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ාක ො

උප්පජ්ජති…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ොනි…කප.…

ඣානා…කප.… අරියා ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, 

නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය 
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ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; අරියා පහීකන කික කස…කප.…
වික්ඛම්භිකත…කප.… පුබ්කබ සමු ාචිණ්කෙ…කප.… චක්ඛුං…කප.…

වත්ථුංඅනියයානිකෙඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.… ක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති; 

දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද් ං සුොති, 

කචකතොපරියඤාකෙන අනියයානිෙචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, 
ආොසානඤ්චායතනං විඤ්ඤාෙඤ්චායතනස්ස…කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…කප.…
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… අනියයානිො ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාෙස්ස, 

කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. 

අනියයානිකෙො ධම්කමො නියයානිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො–නිබ්බානංමග් ස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අධිපතිපච්චකයො 

315. නියයානිකෙො ධම්කමො නියයානිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – නියයානිොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.නියයානිකෙොධම්කමොඅනියයානිෙස්සධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා 

පච්චකවක්ඛන්ති. සෙජාතාධිපති – නියයානිොධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) නියයානිොධිපති
සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

316. අනියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.… සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රංෙත්වාපච්චකවක්ඛතිඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තං රංෙත්වා ාක ො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, පුබ්කබ සුචිණ්ොනි…කප.… ඣානා

වුට්ඨහිත්වා…කප.… අරියා ඵ ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං

 රංෙත්වාපච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, ඵ ස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො; චක්ඛුං…කප.…වත්ථුං අනියයානිකෙඛන්කධ

 රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති. සෙජාතාධිපති – අනියයානිොධිපති සම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

167 

පටුන 

අනියයානිකෙොධම්කමොනියයානිෙස්ස ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානංමග් ස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනන්ත පච්චයාදි 

317. නියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – මග්ක ො ඵ ස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනියයානිො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

අනියයානිොනං ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං
ක ොත්රභස්ස… අනුක ොමං කවො ානස්ස… ඵ ං ඵ ස්ස… අනුක ොමං

ඵ සමාපත්තියා … නික ොධාවුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
ඵ සමාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනියයානිකෙො ධම්කමො 

නියයානිෙස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…ක ොත්රභමග් ස්ස; 

කවො ානං මග් ස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පඤ්ච… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

318. නියයානිකෙො ධම්කමො නියයානිෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. පෙතූපනිස්සකයො – පඨකමො මග්ක ො
දුතියස්ස මග් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… තතිකයො
මග්ක ොචතුත්ථස්සමග් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.නියයානිකෙො
ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – අරියා මග් ං උපනිස්සාය අනුප්පන්නං සමාපත්තිං

උප්පාක න්ති, උප්පන්නං සමාපජ්ජන්ති, සඞ්ඛාක  අනිච්චකතො…කප.…

විපස්සන්ති, මග්ක ො අරියානං අත්ථපටිසම්භි ාය…කප.… 
පටිභානපටිසම්භි ාය ඨානාඨානකෙොසල් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො, මග්ක ොඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

319. අනියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –

අනියයානිෙංසද්ධංඋපනිස්සාය ානංක ති, සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මං 

ෙක ොති, ඣානං උප්පාක ති… විපස්සනං… අභිඤ්ඤං… සමාපත්තිං
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උප්පාක ති… මානං ජප්කපති… දිට්ඨිං  ණ්හාති; අනියයානිෙං
සී ං…කප.… පඤ්ඤං…  ා ං…කප.… පත්ථනං… උතුං… කභොජනං…

කසනාසනංඋපනිස්සාය ානංක ති…කප.…සමාපත්තිංඋප්පාක ති, පාෙං 

හනති…කප.… සඞ්ඝං භින් ති; අනියයානිො සද්ධා…කප.… කසනාසනං
අනියයානිොය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස…
ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.
අනියයානිකෙො ධම්කමො නියයානිෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – පඨමස්ස මග් ස්ස 

පරිෙම්මං පඨමස්ස මග් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…කප.… 

චතුත්ථස්සමග් ස්සපරිෙම්මංචතුත්ථස්සමග් ස්සඋපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

පුක ජාතපච්චයාදි 

320. අනියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස 
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව (අරූපදුෙසදිසා ොතබ්බා)…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව…ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…
ද්කව. 

ෙම්මපච්චකයො 

321. නියයානිකෙො ධම්කමො නියයානිෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – නියයානිො කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.නියයානිකෙොධම්කමො අනියයානිෙස්සධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – 

නියයානිො කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – නියයානිොකචතනා ඵ ස්සෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො.(මූ ංොතබ්බං)නියයානිොකචතනාසම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

322. අනියයානිකෙො ධම්කමොඅනියයානිෙස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා (සංඛිත්තං). 

නානාක්ඛ්ණිො – අනියයානිො කචතනා විපාොනං ඛන්ධානංෙටත්තා ච 
රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…
එෙංකයව… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…
මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…
ද්කව… විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… තීණි (අරූපදුෙසදිසා

ොතබ්බා)…අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…සත්ත(අරූපදුෙසදිසාොතබ්බා, 
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ආමසනා නානාප ාකයව)… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… තීණි…
වි තපච්චකයනපච්චකයො…තීණි…අවි තපච්චකයනපච්චකයො…සත්ත. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

323. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක 

තීණි, සමනන්තක තීණි, සහජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකය

සත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත ද්කව, පච්ඡාජාකත ද්කව, 

ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  චත්තාරි, 

ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා තීණි, වි කත තීණි, අවි කත
සත්ත. 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

324. නියයානිකෙොධම්කමොනියයානිෙස්සධම්මස්සසහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. නියයානිකෙො ධම්කමො
අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො. නියයානිකෙො ධම්කමො නියයානිෙස්ස ච

අනියයානිෙස්සච ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

325. අනියයානිකෙො ධම්කමො අනියයානිෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. අනියයානිකෙො
ධම්කමො නියයානිෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

නියයානිකෙො ච අනියයානිකෙො ච ධම්මා නියයානිෙස්ස ධම්මස්ස 

සහජාතං, පුක ජාතං. නියයානිකෙො ච අනියයානිකෙො ච ධම්මා 

අනියයානිෙස්සධම්මස්සසහජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(3) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 
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326. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක නසමනන්තක  සත්ත, නසහජාකතපඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

පඤ්ච, නනිස්සකය පඤ්ච, නඋපනිස්සකය සත්ත, නපුක ජාකත ඡ, 

නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත 

චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවි කත සත්ත, 
කනොඅවි කත චත්තාරි. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

327. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකය චත්තාරි …කප.… නසම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත

ද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කතචත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

328. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච
(අනුක ොමමාතිොවිත්ථාක තබ්බා)…කප.… අවි කතසත්ත. 

නියයානිෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

98. නියතදුෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

329. නියතං ධම්මංපටිච්චනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා – 
නියතංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…. 
නියතංධම්මංපටිච්චඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා– නියකත
ඛන්කධපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං(සංඛිත්තං.පඤ්චපිපඤ්හාොතබ්බා. 
යථා නියයානිෙදුෙං එවං පටිච්චවාක ොපි සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි

නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි සම්පයුත්තවාක ොපි ොතබ්බා, 
නින්නානාෙ ෙංආමසනංනානං). 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

330. නියකතො ධම්කමොනියතස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…
චත්තාරි(නියයානිෙදුෙසදිසා නින්නානාෙ ො). 

ආ ම්මණපච්චකයො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 

171 

පටුන 

331. නියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො – අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, නියකත

පහීකනකික කසපච්චකවක්ඛන්ති, පුබ්කබ සමු ාචිණ්කෙ…කප.…නියකත

ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, කචකතොපරියඤාකෙන 

නියතචිත්තසමඞ්ගිස්ස චිත්තං ජානාති, නියතා ඛන්ධා

කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතොධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො

–  ානං  ත්වා සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං…කප.… පුබ්කබ
සුචිණ්ොනි…කප.…ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානංපච්චකවක්ඛතිඅස්සාක ති

අභිනන් ති, තං ආ බ්භ අනියකතො  ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි…කප.…

විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… අනියතං ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, 

අරියා ඵ ං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං

ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො; අරියා අනියකතපහීකනකික කසපච්චකවක්ඛන්ති, වික්ඛම්භිකත
කික කස…කප.… පුබ්කබ සමු ාචිණ්කෙ…කප.… චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං

අනියකතඛන්කධඅනිච්චකතො…කප.…විපස්සති අස්සාක තිඅභිනන් ති, තං

ආ බ්භ අනියකතො  ාක ො…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, දිබ්කබන
චක්ඛුනාරූපංපස්සති…කප.…ආවජ්ජනායආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.

අනියකතො ධම්කමො නියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; 

නිබ්බානං මග් ස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රියං
මාතුඝාතිෙම්මස්ස… පිතුඝාතිෙම්මස්ස… අ හන්තඝාතිෙම්මස්ස…

රහිරප්පා ෙම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො; යං වත්ථුං

ආමසන්තස්ස මිච්ඡත්තනියතා ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති, තං වත්ථු 

මිච්ඡත්තනියතානංඛන්ධානංආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අධිපතිපච්චකයො 

332. නියකතො ධම්කමොනියතස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – නියතාධිපතිසම්පයුත්තොනංඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො. නියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අරියා 

මග් ා වුට්ඨහිත්වා මග් ං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති. සෙජාතාධිපති – 

නියතාධිපති චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.
නියකතො ධම්කමො නියතස්ස ච අනියතස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. සෙජාතාධිපති – නියතාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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333. අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ානං ත්වා
සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛති

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා අනියකතො  ාක ො උප්පජ්ජති…

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති; පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.…අරියාඵ ං රංෙත්වා 

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං  රං ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං 

ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, ඵ ස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො; 
චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනියකත ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං රංෙත්වාඅනියකතො ාක ො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

සෙජාතාධිපති – අනියතාධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අනියකතො 

ධම්කමොනියතස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – 

නිබ්බානංමග් ස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අනන්ත පච්චයාදි 

334. නියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො –මග්ක ො ඵ ස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො, නියතාඛන්ධා

වුට්ඨානස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනියකතොධම්කමොඅනියතස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– 

පුරිමා පුරිමා අනියතාඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනියතානං ඛන්ධානං 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභස්ස… අනුක ොමං
කවො ානස්ස… ඵ ං ඵ ස්ස… අනුක ොමං ඵ සමාපත්තියා… නික ොධා
වුට්ඨහන්තස්ස කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵ සමාපත්තියා 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනියකතො ධම්කමො නියතස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අනියතං ක ොමනස්සං නියතස්ස 

ක ොමනස්සස්ස, අනියතාමිච්ඡාදිට්ඨිනියතමිච්ඡාදිට්ඨියාඅනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො; ක ොත්රභ මග් ස්ස… කවො ානං මග් ස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පඤ්ච… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

335. නියකතො ධම්කමො නියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො. පෙතූපනිස්සකයො – මාතුඝාතිෙම්මං මාතුඝාතිෙම්මස්ස… 

පිතුඝාතිෙම්මස්ස… අ හන්තඝාතිෙම්මස්ස… රහිරප්පා ෙම්මස්ස… 

සඞ්ඝකභ ෙම්මස්ස, නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො
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(චක්ෙං). පඨකමො මග්ක ො දුතියස්ස මග් ස්ස…කප.… තතිකයො මග්ක ො
චතුත්ථස්ස මග් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. නියකතො ධම්කමො
අනියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – මාත ං ජීවිතා කවොක ොකපත්වා…කප.… සඞ්ඝං 

භින්දිත්වාතස්සපටිඝාතත්ථාය ානංක ති, සී ංසමාදියති, උකපොසථෙම්මං 

ෙක ොති, අරියා මග් ං උපනිස්සාය අනුප්පන්නං සමාපත්තිං උප්පාක න්ති, 
උප්පන්නං සමාපජ්ජන්ති…කප.… ඨානාඨානකෙොසල් ස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; මග්ක ො ඵ සමාපත්තියා

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

336. අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො–අනියතංසද්ධංඋපනිස්සාය

 ානං ක ති, සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාක ති, 

විපස්සනං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති, මානං 

ජප්කපති… දිට්ඨිං  ණ්හාති; අනියතං සී ං…කප.… පඤ්ඤං…
 ා ං…කප.… පත්ථනං… ොයිෙං සුඛං… ොයිෙං දුක්ඛං… උතුං…
කභොජනං… කසනාසනං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.… සමාපත්තිං 

උප්පාක ති, පාෙං හනති…කප.… නි මඝාතං ෙක ොති, අනියතා
සද්ධා…කප.… කසනාසනං අනියතාය සද්ධාය…කප.… පත්ථනාය…

ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස, ඵ සමාපත්තියා 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතොධම්කමොනියතස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 
පෙතූපනිස්සකයො – අනියතං  ා ං උපනිස්සාය මාත ං ජීවිතා

කවොක ොකපති…කප.…සඞ්ඝං භින් ති; අනියතංක ොසං…කප.…කසනාසනං

උපනිස්සායමාත ංජීවිතාකවොක ොකපති…කප.…සඞ්ඝං භින් ති; අනියකතො
 ාක ො… ක ොසං…කප.… කසනාසනං මාතුඝාතිෙම්මස්ස…කප.… 

සඞ්ඝකභ ෙම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො; පඨමස්ස මග් ස්ස
පරිෙම්මං පඨමස්ස මග් ස්ස…කප.… චතුත්ථස්ස මග් ස්ස පරිෙම්මං

චතුත්ථස්සමග් ස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චයාදි 

337. අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං (සංඛිත්තං). අනියකතො
ධම්කමො නියතස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙපට්ඨානං 
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පටුන 

රූපජීවිතින්ද්රියං මාතුඝාතිෙම්මස්ස… පිතුඝාතිෙම්මස්ස…
අ හන්තඝාතිෙම්මස්ස… රහිරප්පා ෙම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුනියතානංඛන්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො… ද්කව. 

ෙම්මපච්චකයො 

338. නියකතො ධම්කමොනියතස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයන පච්චකයො–
නියතා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.
නියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – නියතාකචතනාචිත්තසමුට්ඨානානං

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – නියතා කචතනා
විපාොනංඛන්ධානං ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (මූ ං
ොතබ්බං.) නියතා කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

සහජාතා, නානාක්ඛණිො(සංඛිත්තං). 

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… එෙං… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන
පච්චකයො… චත්තාරි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි (අරූපදුෙසදිසං)… අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… සත්ත 

(අරූපාවච දුෙසදිසං)… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… වි තපච්චකයන
පච්චකයො…අවි තපච්චකයන පච්චකයො…සත්ත. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

339. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක 

තීණි, සමනන්තක තීණි, සහජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකය

සත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත ද්කව, පච්ඡාජාකත ද්කව, 

ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  චත්තාරි, 

ඉන්ද්රිකයඣාකනචත්තාරි, මග්ක චත්තාරි, සම්පයුත්කතද්කව, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාසත්ත, නත්ථියාතීණි, වි කත තීණි, අවි කතසත්ත. 

2. පච්චනීයුද්ධාක ො 
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340. නියකතො ධම්කමො නියතස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. නියකතො ධම්කමො අනියතස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නියකතො ධම්කමො නියතස්ස ච අනියතස්ස ච

ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

341. අනියකතො ධම්කමො අනියතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. අනියකතො ධම්කමො නියතස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නියකතො චඅනියකතොචධම්මානියතස්සධම්මස්ස සහජාතං, පුක ජාතං.

නියකතොචඅනියකතොචධම්මාඅනියතස්සධම්මස්සසහජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

342. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 

නඅනන්තක නසමනන්තක සත්ත, නසහජාකත පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

පඤ්ච, නනිස්සකය පඤ්ච, නඋපනිස්සකය සත්ත, නපුක ජාකත ඡ, 

නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නසම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා සත්ත, කනොවි කත සත්ත, 

කනොඅවි කතචත්තාරි. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

343. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකයචත්තාරි…කප.… නසම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කත චත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

344. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච
(අනුක ොමමාතිොවිත්ථාක තබ්බා)…කප.… අවි කතසත්ත. 

නියතදුෙංනිට්ඨිතං. 
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99. සඋත්ත දුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

345. සඋත්ත ං ධම්මං පටිච්ච සඋත්තක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – සඋත්ත ං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…. (යාව අජ්ඣත්තිො මහාභූතා. යථා
චූළන්ත දුකෙක ොකියදුෙසදිසංනින්නානාෙ ෙං.) 

සඋත්ත දුෙංනිට්ඨිතං. 

100. ස ණදුෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1-4. පච්චයානුක ොමාදි 

කෙතුපච්චකයො 

346. ස ෙං ධම්මංපටිච්චස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
ස ෙංඑෙං ඛන්ධංපටිච්චතකයොඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.….

(පඤ්චපඤ්හා අරූපාවච දුෙසදිසා, අනුක ොමපටිච්චසදිසා.) 

කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.… අවි කත 
පඤ්ච. 

අනුක ොමං. 

ස ෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – 
විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො

උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – 
අකහතුෙං අ ෙං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…

(යාවඅසඤ්ඤසත්තා).(1) 

නකහතුයාද්කව, නආ ම්මකෙතීණි, නඅධිපතියාපඤ්ච, නඅනන්තක  

තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, 

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

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කතතීණි. 
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පච්චනීයං. 

2. සෙජාතවාක ො 

(එවං ඉතක ද්කව ෙනාපිසහජාතවාක ොපි ොතබ්කබො.) 

3. පච්චයවාක ො 

1-4. පච්චයචතුක්ෙං 

347. ස ෙං ධම්මංපච්චයාස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
ස ෙංඑෙංඛන්ධංපච්චයාතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කවඛන්කධ…කප.…
(යථාඅරූපාවච දුෙස්සපච්චයවාක ොපිඑවං ොතබ්කබො). 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත
නව. 

අනුක ොමං. 

348. ස ෙං ධම්මංපච්චයාස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා
–විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කතඛන්කධපච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ කතො 

උද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

අ ෙං ධම්මං පච්චයා අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – 

අකහතුෙං අ ෙං එෙං ඛන්ධං පච්චයා තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.… අකහතුෙපටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…
(යාව අසඤ්ඤසත්තා) චක්ඛායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාෙං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාෙං, වත්ථුං පච්චයා අකහතුො ඛන්ධා.
අ ෙංධම්මංපච්චයාස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–වත්ථුං 

පච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(2) 

ස ෙඤ්ච අ ෙඤ්ච ධම්මං පච්චයා ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කතඛන්කධච වත්ථුඤ්ච

පච්චයාවිචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) 

නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකෙතීණි, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනිස්සකය තීණි, 

නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

පච්චනීයං. 
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4-5. නිස්සය-සංසට්ඨවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිනිස්සයවාක ොපිොතබ්කබො, සංසට්ඨවාක පි 
ද්කවපඤ්හාොතබ්බාසබ්බත්ථ.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), විපාකෙ එෙං, 
අවි කතද්කව(අනුක ොමං). 

නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

ද්කව, නආකසවකනද්කව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙද්කව, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව(පච්චනීයං). 

6. සම්පයුත්තවාක ො 

(එවංඉතක ද්කව ෙනාපිසම්පයුත්තවාක ොපිොතබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ් වාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

349. ස කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො

(අරූපදුෙසදිසං, චත්තාරි). 

ආ ම්මණපච්චකයො 

350. ස කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො –  ා ං අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං…කප.… ක ොමනස්සං

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිං අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ාක ො 

උප්පජ්ජති…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡං ආ බ්භ …කප.…

උද්ධච්චං ආ බ්භ…කප.… ක ොමනස්සං ආ බ්භ ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, 
දිට්ඨි…කප.… විචිකිච්ඡා…කප.… උද්ධච්චං උප්පජ්ජති. ස කෙො ධම්කමො 
අ ෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – අරියා පහීකන
කික කස…කප.… වික්ඛම්භිකත කික කස…කප.… පුබ්කබ

සමු ාචිණ්කෙ…කප.… ස කෙ ඛන්කධ අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, 
කචකතොපරියඤාකෙනස ෙචිත්තසමඞ්ගිස්සචිත්තංජානාති.ස ොඛන්ධා 

කචකතොපරියඤාෙස්ස, පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාෙස්ස, 

යථාෙම්මූප ඤාෙස්ස, අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනාය

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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351. අ කෙො ධම්කමො අ ෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො;  ානං…කප.… සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛති, පුබ්කබ…කප.…ඣානා…කප.… අරියා මග් ා වුට්ඨහිත්වා

මග් ං පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං…කප.… නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්ති; 

නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, ආවජ්ජනාය
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අ කෙ ඛන්කධ 

අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං පස්සති …කප.…

අනා තංසඤාෙස්ස, ආවජ්ජනායආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. අ කෙො 
ධම්කමොස ෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො– ානං…කප.…

සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙත්වා තං අස්සාක ති අභිනන් ති, තං
ආ බ්භ  ාක ො උප්පජ්ජති…කප.… පුබ්කබ…කප.… ඣානා…කප.…

චක්ඛුං…කප.…වත්ථුං, අ කෙඛන්කධඅස්සාක තිඅභිනන් ති, තංආ බ්භ

 ාක ොඋප්පජ්ජති…කප.…ක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති.(2) 

අධිපතිපච්චකයො 

352. ස කෙො ධම්කමොස ෙස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ා ං  රං ෙත්වා

අස්සාක ති අභිනන් ති, තං  රං ෙත්වා  ාක ො උප්පජ්ජති… දිට්ඨි

උප්පජ්ජති; දිට්ඨිං  රං ෙත්වා අස්සාක ති අභිනන් ති. සෙජාතාධිපති – 

ස ොධිපති සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.
ස කෙො ධම්කමො අ ෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

සෙජාතාධිපති – ස ොධිපති චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො. ස කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ච අ ෙස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – ස ොධිපතිසම්පයුත්තොනං

ඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

353. අ කෙො ධම්කමොඅ ෙස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.… සී ං 

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

ෙත්වා පච්චකවක්ඛන්ති, ඵ ං…කප.… නිබ්බානං  රං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛන්ති, නිබ්බානං ක ොත්රභස්ස, කවො ානස්ස, මග් ස්ස, ඵ ස්ස, 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. සෙජාතාධිපති – අ ොධිපතිසම්පයුත්තොනං
ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.
අ කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති –  ානං…කප.…සී ං…කප.…උකපොසථෙම්මංෙත්වාතං

 රංෙත්වා අස්සාක තිඅභිනන් ති, තං  රංෙත්වා  ාක ොඋප්පජ්ජති…

දිට්ඨි උප්පජ්ජති; පුබ්කබ සුචිණ්ොනි…කප.… ඣානා…කප.…
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චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං, අ කෙ ඛන්කධ  රං ෙත්වා අස්සාක ති

අභිනන් ති, තං රංෙත්වා ාක ොඋප්පජ්ජති…දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

අනන්ත පච්චයාදි 

354. ස කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා ස ො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ස ොනං
ඛන්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. ස කෙො ධම්කමො අ ෙස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ස ො ඛන්ධා වුට්ඨානස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

355. අ කෙො ධම්කමොඅ ෙස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා අ ො ඛන්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අ ොනං ඛන්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුක ොමං ක ොත්රභස්ස…කප.…
ඵ සමාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අ කෙොධම්කමොස ෙස්ස 
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –ආවජ්ජනා ස ොනං ඛන්ධානං 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පඤ්ච… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… නිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…සත්ත. 

උපනිස්සයපච්චකයො 

356. ස කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –  ා ං උපනිස්සාය පාෙං

හනති…කප.…සඞ්ඝං භින් ති; ක ොසං…කප.…පත්ථනංඋපනිස්සායපාෙං

හනති…කප.…සඞ්ඝං භින් ති,  ාක ො…කප.… පත්ථනා  ා ස්ස…කප.…
පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. ස කෙො ධම්කමො අ ෙස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො –  ා ං උපනිස්සාය  ානං

ක ති, සී ං…කප.… උකපොසථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාක ති, 
විපස්සනං…කප.… මග් ං…කප.… අභිඤ්ඤං…කප.… සමාපත්තිං

උප්පාක ති; ක ොසං…කප.… පත්ථනං උපනිස්සාය  ානං ක ති…කප.…

සමාපත්තිං උප්පාක ති,  ාක ො…කප.… පත්ථනා සද්ධාය…කප.…
පඤ්ඤාය… ොයිෙස්ස සුඛස්ස… ොයිෙස්ස දුක්ඛස්ස… මග් ස්ස…

ඵ සමාපත්තියාඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

357. අ කෙො ධම්කමො අ ෙස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

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

ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; සී ං…කප.… පඤ්ඤං… ොයිෙං
සුඛං… ොයිෙංදුක්ඛං…උතුං…කභොජනං…කසනාසනංඋපනිස්සාය ානං

ක ති…කප.… සමාපත්තිං උප්පාක ති; සද්ධා …කප.… කසනාසනං
සද්ධාය…කප.…පඤ්ඤාය… ොයිෙස්සසුඛස්ස…ොයිෙස්සදුක්ඛස්ස…

මග් ස්ස…ඵ සමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ කෙොධම්කමොස ෙස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. 

පෙතූපනිස්සකයො – සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං  ණ්හාති; 

සී ං…කප.… කසනාසනං උපනිස්සාය පාෙං හනති…කප.… සඞ්ඝං

භින් ති; සද්ධා…කප.… කසනාසනං  ා ස්ස…කප.… පත්ථනාය

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චයාදි 

358. අ කෙො ධම්කමොඅ ෙස්සධම්මස්සපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො

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

චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො…කප.… විපස්සති…කප.… දිබ්කබන

චක්ඛුනා රූපං පස්සති, දිබ්බාය කසොතධාතුයා සද් ං සුොති, රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… කඵොට්ඨබ්බායතනං 

ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛායතනං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාෙස්ස …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාෙස්ස…කප.… 
වත්ථුඅ ොනංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.අ කෙොධම්කමො

ස ෙස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මෙපුක ජාතං, 

වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං…කප.… වත්ථුං අස්සාක ති

අභිනන් ති, තංආ බ්භ ාක ොඋප්පජ්ජති…කප.…ක ොමනස්සංඋප්පජ්ජති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථුස ොනංඛන්ධානංපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො… ද්කව. 

ෙම්මපච්චකයො 

359. ස කෙො ධම්කමොස ෙස්සධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො–
ස ො කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(මූ ං ොතබ්බං.) සහජාතා, නානාක්ඛණිො. සෙජාතා – ස ො කචතනා 

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො – 
ස ොකචතනාවිපාොනංඛන්ධානංෙටත්තාචරූපානං ෙම්මපච්චකයන
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පච්චකයො. (මූ ං ොතබ්බං.) ස ො කචතනා සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අ කෙො ධම්කමො අ ෙස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතා, නානාක්ඛණිො.සහජාතා–(සංඛිත්තං).(1) 

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… එෙං… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි… ඣානපච්චකයන
පච්චකයො… චත්තාරි… මග් පච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි…
සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව… විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි(අරූපදුෙසදිසා). 

අත්ථිපච්චකයො 

360. ස කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං).ස කෙොධම්කමොඅ ෙස්ස ධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො

–සහජාතං, පච්ඡාජාතං(සංඛිත්තං).ස කෙොධම්කමො ස ෙස්සචඅ ෙස්ස

චධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං).(3) 

361. අ කෙො ධම්කමොඅ ෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–

සහජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං (සංඛිත්තං). අ කෙො

ධම්කමොස ෙස්සධම්මස්සඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං 

…කප.… වත්ථුං අස්සාක ති අභිනන් ති, තං ආ බ්භ  ාක ො 

උප්පජ්ජති…කප.… ක ොමනස්සං උප්පජ්ජති, වත්ථු ස ොනං ඛන්ධානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

ස කෙො ච අ කෙො ච ධම්මා ස ෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො – සහජාතං, පුක ජාතං(සංඛිත්තං).ස කෙොචඅ කෙොචධම්මා

අ ෙස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං, ඉන්ද්රියං. සෙජාතා – ස ො ඛන්ධා ච මහාභූතා ච

චිත්තසමුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ස ො
ඛන්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉමස්ස ොයස්ස අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – ස ො ඛන්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච 

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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362. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච, 

අනන්තක  චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නිස්සකය සත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත

ද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, ආකසවකනද්කව, ෙම්කමචත්තාරි, විපාකෙඑෙං, 

ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  චත්තාරි, 

සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, 

වි කත චත්තාරි, අවි කතසත්ත. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

363. ස කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.
ස කෙො ධම්කමො අ ෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. ස කෙො

ධම්කමොස ෙස්සචඅ ෙස්සච ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

364. අ කෙො ධම්කමො අ ෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… 

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. අ කෙො ධම්කමො ස ෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ස කෙො චඅ කෙොචධම්මාස ෙස්සධම්මස්ස සහජාතං, පුක ජාතං.

ස කෙො ච අ කෙො ච ධම්මා අ ෙස්ස ධම්මස්ස සහජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2. සඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

365. නකහතුයා සත්ත, නසමනන්තක  සත්ත, නසහජාකත පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනිස්සකය පඤ්ච, නඋපනිස්සකය සත්ත, 

නපුක ජාකත ඡ, නපච්ඡාජාකත සත්ත…කප.… නසම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොඅත්ථියා චත්තාරි, කනොනත්ථියා සත්ත, 

කනොවි කතසත්ත, කනොඅවි කතචත්තාරි. 
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3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

366. කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා

චත්තාරි…කප.… නසමනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නඋපනිස්සකයචත්තාරි…කප.…නසම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවි කත චත්තාරි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

367. නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක 
චත්තාරි(අනුක ොමමාතිො  කහතබ්බා)…කප.…අවි කතසත්ත. 

ස ෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

පිට්ඨිදුෙංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොකමදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 
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ධම්මානුක ොකමදුෙතිෙපට්ඨානං 
1-1කෙතුදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො ච 

නකහතුකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

2. නකහතුංකුස ං ධම්මංපටිච්චනකහතුකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නකහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුංකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතුකුසක ො ච

නකහතුකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

3. කහතුංකුස ඤ්ච නකහතුංකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතුකුසක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං කුස ඤ්ච නකහතුං කුස ඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකහතු කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං
කුස ඤ්ච නකහතුං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො ච නකහතු

කුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

4. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මෙපච්චයා(සංඛිත්තං). 

5. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, ආහාක 

නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත නව, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියා නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව
(අනුක ොමං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 
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6. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා.කහතුංකුස ංධම්මං පටිච්චකහතුකුසක ොච

නකහතුකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනඅධිපතිපච්චයා.(3) 

7. නකහතුංකුස ං ධම්මංපටිච්චනකහතුකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා…තීණි. 

කහතුං කුස ඤ්ච නකහතුං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා…තීණි. 

නපුක ජාතපච්චයාදි 

8. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා… නව… නපච්ඡාජාතපච්චයා… නව…

නආකසවනපච්චයා … නව. 

නෙම්මපච්චකයො 

9. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා.(1) 

නකහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා.(1) 

කහතුං කුස ඤ්ච නකහතුං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු කුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා.(1) 

නවිපාෙපච්චයාදි 

10. කහතුං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා…නව…කප.… නවිප්පයුත්තපච්චයා…නව. 

11. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නඅධිපතිපච්චයා කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව (සංඛිත්තං, 
පච්චනීයානුක ොමං). 
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(සහජාතවා ම්පි පච්චයවා ම්පි නිස්සයවා ම්පි සංසට්ඨවා ම්පි 

සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

12. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කුස ස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස
කුස ස්ස ච නකහතුස්ස කුස ස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. 
(3) 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

13. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… තීණි. 

නකහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු කුසක ො ච නකහතු කුසක ො ච ධම්මා කහතුස්ස කුස ස්ස
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

14. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු කුසක ො ච නකහතු කුසක ො ච ධම්මා කහතුස්ස කුස ස්ස
ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති…තීණි. 

අනන්ත පච්චයාදි 

15. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො… සමනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

188 

පටුන 

16. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…තීණි. 

නකහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො… තීණි. 

කහතු කුසක ො ච නකහතු කුසක ො ච ධම්මා කහතුස්ස කුස ස්ස

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො… තීණි, ආකසවනපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

17. නකහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස 

කුස ස්ස ච නකහතුස්සකුස ස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

ආො පච්චයාදි 

18. නකහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

19. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

20. නකහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ඣානපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

21. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
මග් පච්චකයනපච්චකයො… නව. 

22. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය

නව, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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23. කහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

24. නකහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස
කුස ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු කුසක ො ධම්කමො
කහතුස්ස කුස ස්ස ච නකහතුස්ස කුස ස්ස ච ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

25. කහතු කුසක ො ච නකහතු කුසක ො ච ධම්මා කහතුස්ස කුස ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. (3) 

26. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ නව, නඅධිපතියා නව…කප.…

කනොඅවි කතනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ තීණි…කප.… කනොනත්ථියා තීණි, 

කනොවි කතතීණි (සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙ නව…කප.… අවි කත නව (සංඛිත්තං, 
පච්චනීයානුක ොමං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අකුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

27. කහතුං අකුස ංධම්මංපටිච්චකහතුඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. කහතුං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුංඅකුස ංධම්මංපටිච්චකහතුඅකුසක ොච

නකහතුඅකුසක ොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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28. නකහතුං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නකහතුං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු

අකුසක ොචනකහතුඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

29. කහතුං අකුස ඤ්ච නකහතුං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං අකුස ඤ්ච නකහතුං
අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුංඅකුස ඤ්චනකහතුංඅකුස ඤ්චධම්මං පටිච්චකහතු

අකුසක ොචනකහතුඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

30. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…ෙම්කමනව, 

ආහාක නව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං, අනුක ොමං). 

නකෙතුපච්චකයො 

31. නකහතුං අකුස ංධම්මංපටිච්චකහතුඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා.(1) 

නඅධිපතිපච්චයාදි 

32. කහතුංඅකුස ං ධම්මංපටිච්චකහතුඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා…නව…කප.…. 

කහතුං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා.(1) 

නකහතුංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනකහතුඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා.(1) 

කහතුං අකුස ඤ්ච නකහතුං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු

අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

33. නකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කතනව
(පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 
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(සහජාතවා ම්පි පච්චයවා ම්පි නිස්සයවා ම්පි සංසට්ඨවා ම්පි 

සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

34. කහතු අකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුඅකුසක ො ධම්කමොනකහතුස්සඅකුස ස්ස 

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කහතු අකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස
අකුස ස්සචනකහතුස්ස අකුස ස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

35. කහතු අකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අකුසක ො ච නකහතු අකුසක ො ච ධම්මා කහතුස්ස අකුස ස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

36. කහතු අකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති… තීණි. 

නකහතු අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු අකුසක ො ච නකහතු අකුසක ො ච ධම්මා කහතුස්ස අකුස ස්ස 
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති…තීණි…කප.…. 

37. නකහතු අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.නකහතුඅකුසක ොධම්කමො කහතුස්සඅකුස ස්ස
ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු අකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස 

අකුස ස්සචනකහතුස්සඅකුස ස්සචධම්මස්සෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

ආො පච්චයාදි 
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38. නකහතු අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

39. නකහතු අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

40. නකහතු අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ඣානපච්චකයන පච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

41. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා නව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

42. කහතු අකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

43. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව, නඅධිපතියානව, නඅනන්තක 

නව, නසමනන්තක නව, නසහජාකතනව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤනව…කප.…
කනොඅවි කතනව(පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අබයාෙතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

44. කහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං අබයාෙතං ධම්මං
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පටිච්ච කහතු අබයාෙකතො ච නකහතු අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

45. නකහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අබයාෙතඤ්ච නකහතුං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

46. කහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා (සංඛිත්තං). 

47. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

නව, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක නව, සම්පයුත්කත

නව, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කත
නව(අනුක ොමං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

48. නකහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) 

49. කහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

නකහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං අබයාෙතඤ්ච නකහතුං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නඅධිපතිපච්චයාදි 

50. කහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා…නව…කප.…. 

51. කහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා. (1) 
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නකහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා.(1) 

කහතුං අබයාෙතඤ්ච නකහතුං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා.(1) 

52. නකහතුං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා… නඉන්ද්රියපච්චයා… නඣානපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

53. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කතතීණි(පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව (සංඛිත්තං, 
අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

54. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස
අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කහතු අබයාෙකතො
ධම්කමො කහතුස්ස අබයාෙතස්ස ච නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

55. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 
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56. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු අබයාෙකතො ච නකහතු අබයාෙකතො ච ධම්මා කහතුස්ස
අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති… 
තීණි…කප.…. 

පුක ජාතපච්චයාදි 

57. නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

58. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කහතු අබයාෙකතො ච නකහතු අබයාෙකතො ච ධම්මා නකහතුස්ස 

අබයාෙතස්සධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

59. නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

60. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

61. නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග් පච්චකයන පච්චකයො… 

සම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

62. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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කහතු අබයාෙකතො ච නකහතු අබයාෙකතො ච ධම්මා නකහතුස්ස 

අබයාෙතස්සධම්මස්සවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

63. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කත නව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

64. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. කහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස
අබයාෙතස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො. කහතුඅබයාෙකතොධම්කමොකහතුස්සඅබයාෙතස්සචනකහතුස්ස
අබයාෙතස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

65. නකහතු අබයාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. 

66. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ නව, නඅධිපතියා නව (සංඛිත්තං, 
පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-2. කෙතුදුෙ-කවදනාත්තිෙං 

1. සුඛ්ායකවදනායසම්පයුත්තපදං 
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1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

67. කහතුං සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං සුඛාය
කව නායසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චනකහතුසුඛායකව නායසම්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුංසුඛායකව නායසම්පයුත්තංධම්මං
පටිච්ච කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ච නකහතු සුඛාය කව නාය

සම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

68. නකහතුංසුඛාය කව නායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකහතුසුඛාය
කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ච නකහතු සුඛාය

කව නාය සම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

69. කහතුං සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තඤ්ච නකහතුං සුඛාය කව නාය 
සම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුසුඛායකව නායසම්පයුත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තඤ්ච නකහතුං
සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු සුඛාය කව නාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං සුඛාය කව නාය
සම්පයුත්තඤ්ච නකහතුං සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ච නකහතු සුඛාය කව නාය

සම්පයුත්කතොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

70. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

නව, ආහාක  නව…කප.…අවි කතනව(අනුක ොමං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

71. නකහතුංසුඛාය කව නායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකහතුසුඛාය

කව නායසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

72. කහතුං සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු සුඛාය
කව නායසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා.කහතුංසුඛාය
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කව නායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකහතු සුඛායකව නායසම්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

73. නකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ නව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

74. කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛාය
කව නායසම්පයුත්තස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

75. කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ච නකහතු සුඛාය කව නාය 
සම්පයුත්කතො චධම්මා කහතුස්සසුඛායකව නාය සම්පයුත්තස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

76. කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති… තීණි. 
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කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ච නකහතු සුඛාය කව නාය 

සම්පයුත්කතො චධම්මා කහතුස්සසුඛායකව නායසම්පයුත්තස්සධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති…තීණි…කප.…. 

උපනිස්සයපච්චයාදි 

77. කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො… නව
(සංඛිත්තං). 

78. නකහතුසුඛාය කව නායසම්පයුත්කතො ධම්කමොනකහතුස්සසුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු
සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්කතොධම්කමොකහතුස්සසුඛායකව නායසම්පයුත්තස්සච
නකහතුස්ස සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. (3) 

…විපාෙපච්චකයනපච්චකයො. 

79. නකහතුසුඛාය කව නායසම්පයුත්කතො ධම්කමොනකහතුස්සසුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආහා පච්චකයන පච්චකයො…
තීණි…කප.…. කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස 
සුඛායකව නායසම්පයුත්තස්සධම්මස්සඅවි තපච්චකයනපච්චකයො. 

80. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

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

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

81. කහතු සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

82. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ නව…කප.… කනොඅවි කත නව 

(පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 
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නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. දුක්ඛ්ායකවදනායසම්පයුත්තපදං 

1. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

83. කහතුං දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චකහතුදුක්ඛාය
කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං දුක්ඛාය
කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු දුක්ඛාය කව නාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං දුක්ඛාය කව නාය
සම්පයුත්තංධම්මං පටිච්චකහතුදුක්ඛායකව නායසම්පයුත්කතොචනකහතු

දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්කතොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුංදුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකහතු දුක්ඛාය
කව නායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්තඤ්ච නකහතුං දුක්ඛාය කව නාය 

සම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුදුක්ඛායකව නායසම්පයුත්කතොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

84. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කම නව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත

නව, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කත
නව(අනුක ොමං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

85. නකහතුං දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා(1) 

86. කහතුං දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චකහතුදුක්ඛාය
කව නායසම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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87. නකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියානව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං
(පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

88. කහතු දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස දුක්ඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුදුක්ඛාය
කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස දුක්ඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුදුක්ඛායකව නාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ච 

නකහතුස්ස දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො. (3) 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

89. කහතු දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස දුක්ඛාය
කව නායසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස දුක්ඛාය 
කව නායසම්පයුත්තස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ච නකහතු දුක්ඛාය කව නාය 
සම්පයුත්කතොචධම්මාකහතුස්සදුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

90. නකහතු දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස
දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි(සංඛිත්තං). 

91. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා තීණි, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 
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උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා

නව, නත්ථියා නව, වි කතනව, අවි කතනව(අනුක ොමං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

92. කහතු දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස දුක්ඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

93. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ නව, නඅධිපතියා නව (සංඛිත්තං, 
පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ තීණි(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවදනායසම්පයුත්තපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

94. කහතුං අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි. 

නකහතුං අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
අදුක්ඛමසුඛාය කව නායසම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි. 

කහතුංඅදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්තඤ්චනකහතුං අදුක්ඛමසුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය 

සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

95. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ
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නව, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක නව, සම්පයුත්කත

නව, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කත
නව(අනුක ොමං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

96. නකහතුං අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නකහතුපච්චයා…ද්කව. 

97. කහතුං අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අදුක්ඛමසුඛායකව නාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

98. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

99. කහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

100. කහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

101. කහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 
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නකහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො– ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතුඅදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්කතොචනකහතුඅදුක්ඛමසුඛාය 
කව නාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා කහතුස්ස අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති…

තීණි (ආ ම්මොධිපතිකයව)…කප.…. 

උපනිස්සයපච්චයාදි 

102. කහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…නව, ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

103. නකහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
නකහතුස්ස අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

104. කහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො…නව…කප.…අවි තපච්චකයනපච්චකයො… නව. 

105. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  

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

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(අනුක ොමං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

106. කහතු අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

107. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙකව නාත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-3. කෙතුදුෙ-විපාෙත්තිෙං 

1. විපාෙපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

108. කහතුං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කහතුං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු විපාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු විපාකෙො ච

නකහතුවිපාකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං විපාෙඤ්ච නකහතුං විපාෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු විපාකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

109. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ නව, ආහාක නව, 

ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත නව, විප්පයුත්කත 

නවඅත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව.(අනුක ොමං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

110. නකහතුං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු විපාකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

111. කහතුං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 

112. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, 

නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 
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කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

113. කහතු විපාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

114. කහතු විපාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු විපාකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු විපාකෙො ච නකහතු විපාකෙො ච ධම්මා කහතුස්ස විපාෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… තීණි (ත ා ම්මොකයව 

 බ්භන්ති). 

115. කහතු විපාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො… තීණි (සහජාතාධිපතිකයව  බ්භති, 
ආ ම්මොධිපතිනත්ථි)…කප.…. 

උපනිස්සයපච්චයාදි 

116. කහතු විපාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො– අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො.
කහතු විපාකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො–අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො.
කහතු විපාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස විපාෙස්ස ච නකහතුස්ස විපාෙස්ස ච

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො.(3) 

නකහතු විපාකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, 
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පෙතූපනිස්සකයො…කප.… (ඉතක  ද්කව අනන්තරූපනිස්සකයො
පෙතූපනිස්සකයොකයව). 

117. නකහතු විපාකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…තීණි(සහජාතෙම්මකමව, සංඛිත්තං). 

කහතුවිපාකෙොධම්කමොකහතුස්සවිපාෙස්සධම්මස්සවිපාෙපච්චකයන 
පච්චකයො…නව. 

නකහතු විපාකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

118. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, 

ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, 

වි කතනව, අවි කතනව(අනුක ොමං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

119. කහතු විපාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස විපාෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

120. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. විපාෙධම්මපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

121. කහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කහතු විපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු 
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විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං විපාෙධම්මධම්මං
පටිච්ච කහතු විපාෙධම්මධම්කමො ච නකහතු විපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නකහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු විපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං විපාෙධම්මධම්මඤ්ච නකහතුං විපාෙධම්මධම්මඤ්ච පටිච්ච 
කහතුවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

122. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක නව, සම්පයුත්කත

නව, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කත නව, අවි කත
නව. 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

123. නකහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කහතු විපාෙධම්මධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

124. කහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කහතු විපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා…නව. 

නපුක ජාතපච්චයාදි 

125. කහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කහතු විපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා… නව… නපච්ඡාජාතපච්චයා… නව…
නආකසවනපච්චයා…නව. 

126. කහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු විපාෙධම්මධම්කමො

උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා.(1) 

නකහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු විපාෙධම්මධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා.(1) 

කහතුං විපාෙධම්මධම්මඤ්ච නකහතුං විපාෙධම්මධම්මඤ්ච පටිච්ච 

නකහතුවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

127. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 
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කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

128. කහතු විපාෙධම්මධම්කමො කහතුස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

129. කහතු විපාෙධම්මධම්කමො කහතුස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…නව. 

130. කහතු විපාෙධම්මධම්කමො කහතුස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…නව. 

131. කහතු විපාෙධම්මධම්කමො කහතුස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො… නව
…ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

132. නකහතු විපාෙධම්මධම්කමො නකහතුස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු විපාෙධම්මධම්කමො නකහතුස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස 
ආහා පච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

133. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය

නව, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං, අනුක ොමං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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134. කහතු විපාෙධම්මධම්කමො කහතුස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

135. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

136. කහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කහතු 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච නකහතුං 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච පටිච්ච කහතු
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

137. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක නව, සම්පයුත්කත

නව, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කත
නව. 

නකෙතුපච්චයාදි 

138. නකහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) 
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139. කහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච නකහතුං 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච පටිච්ච නකහතු

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

140. කහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කහතු
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා…
නව…කප.…. 

141. කහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා…
තීණි…කප.…. 

142. නකහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

143. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං, අනුක ොමපච්චනීයං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං, පච්චනීයානුක ොමං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 
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144. කහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතුස්ස
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි…කප.…. 

145. කහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතුස්ස
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –
සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතුස්ස 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි…කප.…. 

පුක ජාතපච්චයාදි 

146. නකහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතුස්ස 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං…තීණි. 

147. කහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතුස්ස

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතුස්ස 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්සපච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච නකහතු 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච නකහතුස්ස

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

…ආකසවනපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

148. නකහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතුස්ස 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො… තීණි
(සංඛිත්තං). 

149. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කත

නව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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150. කහතු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතුස්ස
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

151. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙවිපාෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-4. කෙතුදුෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

1. උපාදින්නුපාදානියපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

152. කහතුං උපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච කහතු
උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං උපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
උපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං උපාදින්නුපා ානියඤ්ච නකහතුං උපාදින්නුපා ානියඤ්ච ධම්මං
පටිච්චකහතුඋපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි
(සංඛිත්තං). 

153. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අනන්තක  නව, සමනන්තක 

නව…කප.…ෙම්කමනව, විපාකෙනව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චයාදි 

154. නකහතුං උපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

උපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) 
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155. කහතුං උපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

උපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුං උපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

උපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං උපාදින්නුපා ානියඤ්ච නකහතුං උපාදින්නුපා ානියඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නකහතු උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

156. කහතුං උපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
උපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා…නව…කප.…. 

157. නකහතුං උපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා…
නආහා පච්චයා(සංඛිත්තං). 

158. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි. 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 

සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

159. කහතු උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
උපාදින්නුපා ානියස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

160. කහතු උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
උපාදින්නුපා ානියස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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නකහතු උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො නකහතුස්ස 

උපාදින්නුපා ානියස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු උපාදින්නුපා ානිකයො ච නකහතු උපාදින්නුපා ානිකයො ච ධම්මා 
කහතුස්සඋපාදින්නුපා ානියස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…

තීණි (සංඛිත්තං). 

161. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අනන්තක  නව, සමනන්තක 

නව, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, නිස්සකයනව, උපනිස්සකයනව, 

පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

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

විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කත නව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

162. කහතු උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
උපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

නකහතු උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො නකහතුස්ස 
උපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

163. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අනුපාදින්නුපාදානියපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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164. කහතුං අනුපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අනුපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අනුපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අනුපාදින්නුපා ානියඤ්ච නකහතුං අනුපාදින්නුපා ානියඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච කහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

165. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, සම්පයුත්කත නව, විප්පයුත්කත නව, 

අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව. 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

166. නකහතුං අනුපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

අනුපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා…ද්කව.(2) 

167. කහතුං අනුපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුං අනුපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අනුපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං අනුපාදින්නුපා ානියඤ්ච නකහතුං අනුපාදින්නුපා ානියඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නකහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා. (1) (සංඛිත්තං.) 

168. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 

සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

169. කහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
අනුපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

170. කහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
අනුපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො නකහතුස්ස 
අනුපාදින්නුපා ානියස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

171. කහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
අනුපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො නකහතුස්ස 
අනුපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…නව…කප.…. 

172. කහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
අනුපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණූපනිස්සකයො, අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…නව. 

173. නකහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො නකහතුස්ස
අනුපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො –
ආ ම්මෙපුක ජාතං…තීණි(සංඛිත්තං). 

174. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, මග්ක  නව, 

සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කත

නව, අවි කත නව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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175. කහතු අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
අනුපාදින්නුපා ානියස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

176. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අනුපාදින්නඅනුපාදානියපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

177. කහතුං අනුපාදින්නඅනුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අනුපාදින්නඅනුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අනුපාදින්නඅනුපා ානියඤ්ච නකහතුං 
අනුපාදින්නඅනුපා ානියඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුඅනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

178. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

නව, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක නව, සම්පයුත්කත

නව, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කත
නව. 

නඅධිපතිපච්චකයො 

179. කහතුං අනුපාදින්නඅනුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා. කහතුං 
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අනුපාදින්නඅනුපා ානියං ධම්මං පටිච්චනකහතුඅනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා.(2) 

නකහතුං අනුපාදින්නඅනුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා. නකහතුං 
අනුපාදින්නඅනුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච කහතු අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා.(2) 

කහතුං අනුපාදින්නඅනුපා ානියඤ්ච නකහතුං 
අනුපාදින්නඅනුපා ානියඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුඅනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා. කහතුං අනුපාදින්නඅනුපා ානියඤ්ච
නකහතුං අනුපාදින්නඅනුපා ානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා. (2) 

(සංඛිත්තං.) 

180. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයා කහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

181. කහතු අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස 
අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

182. නකහතු අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො ධම්කමො නකහතුස්ස 
අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

තීණි (සංඛිත්තං). 

183. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, 
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ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, 

වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

184. කහතු අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස

අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො, 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

185. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙඋපාදින්නත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-5. කෙතුදුෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

1. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

186. කහතුං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච නකහතුං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච කහතු සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

187. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, ආහාක නව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 
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188. නකහතුං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. 

කහතුං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

189. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නවිප්පයුත්කතනව (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

190. කහතු සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස 
සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස 
සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති…නව (සංඛිත්තං). 

191. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා නව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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192. කහතු සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

193. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

194. කහතුං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච නකහතුං
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච ධම්මංපටිච්චකහතුඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

195. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

196. නකහතු අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

197. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 
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නඣාකන එෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

198. කහතු අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො චනකහතු අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො
ච ධම්මා කහතුස්ස අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති…තීණි (සංඛිත්තං). 

199. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක  නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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200. කහතු අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

201. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

202. කහතුං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

203. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

නව, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක නව, සම්පයුත්කත

නව, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කත 

නව. 

නඅධිපතිපච්චකයො 

204. කහතුං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා. කහතුං
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා.(2) 

නකහතුං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා.නකහතුං 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙංධම්මංපටිච්චකහතුඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා.(2) (සංඛිත්තං.) 
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205. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

206. කහතු අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

තීණි (සංඛිත්තං). 

207. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, 

ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, 

වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

208. කහතු අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

209. නකහතුයානව නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙසංකිලිට්ඨත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-6. කෙතුදුෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

1. සවිතක්ෙසවිචා පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

210. කහතුං සවිතක්ෙසවිචා ංධම්මංපටිච්චකහතුසවිතක්ෙසවිචාක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං
සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච කහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ච නකහතු

සවිතක්ෙසවිචාක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච නකහතුං සවිතක්ෙසවිචා ඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච කහතුසවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි
(සංඛිත්තං). 

211. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව…කප.… ෙම්කම නව, විපාකෙ නව…කප.… අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

212. නකහතුං සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා…ද්කව. 

කහතුං සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච කහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

213. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

214. කහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො කහතුස්සසවිතක්ෙසවිචා ස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

කහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො කහතුස්ස සවිතක්ෙසවිචා ස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො කහතුස්ස සවිතක්ෙසවිචා ස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…
තීණි. 

නකහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො නකහතුස්ස සවිතක්ෙසවිචා ස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…
තීණි. 

කහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ච නකහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ච ධම්මා
කහතුස්ස සවිතක්ෙසවිචා ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති…තීණි (සංඛිත්තං). 

215. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

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

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

216. කහතු සවිතක්ෙසවිචාක ො ධම්කමො කහතුස්සසවිතක්ෙසවිචා ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 
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217. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අවිතක්ෙවිචා මත්තපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

218. කහතුං අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අවිතක්ෙවිචා මත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච නකහතුං අවිතක්ෙවිචා මත්තඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච කහතු අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

219. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, විපාකෙනව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

220. කහතුං අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අවිතක්ෙවිචා මත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

221. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 

සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

222. කහතු අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –
සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච නකහතු අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ච
ධම්මා නකහතුස්ස අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති(සංඛිත්තං). 

223. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාසත්ත, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

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

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

224. කහතු අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

225. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 
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නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අවිතක්ෙඅවිචා පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

226. කහතුං අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච කහතු අවිතක්ෙඅවිචාක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

227. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම 

නව, විපාකෙනව…කප.…වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චයාදි 

228. නකහතුං අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

අවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුං අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අවිතක්ෙඅවිචාක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුං අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අවිතක්ෙඅවිචාක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච නකහතුං අවිතක්ෙඅවිචා ඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චනකහතුඅවිතක්ෙඅවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.

(1) 

කහතුං අවිතක්ෙඅවිචා ං ධම්මං පටිච්ච කහතු අවිතක්ෙඅවිචාක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා…නව(සංඛිත්තං). 

229. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

230. කහතු අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො කහතුස්ස අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො කහතුස්ස අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව(සංඛිත්තං). 

231. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කත නව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

232. කහතු අවිතක්ෙඅවිචාක ො ධම්කමො කහතුස්ස අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

233. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙවිතක්ෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-7. කෙතුදුෙ-පීතිත්තිෙං 
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1. පීතිසෙ තපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

234. කහතුං පීතිසහ තං ධම්මං පටිච්ච කහතු පීතිසහ කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං පීතිසහ තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු පීතිසහ කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

235. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, විපාකෙනව, ආහාක නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

236. නකහතුං පීතිසහ තංධම්මංපටිච්චනකහතුපීතිසහ කතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. 

කහතුංපීතිසහ තංධම්මංපටිච්චකහතුපීතිසහ කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

237. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

238. කහතු පීතිසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස පීතිසහ තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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කහතු පීතිසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස පීතිසහ තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු පීතිසහ කතො ධම්කමො නකහතුස්ස පීතිසහ තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු පීතිසහ කතො ච නකහතු පීතිසහ කතො ච ධම්මා කහතුස්ස 
පීතිසහ තස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු පීතිසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස පීතිසහ තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු පීතිසහ කතො ධම්කමො නකහතුස්ස පීතිසහ තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු පීතිසහ කතො ච නකහතු පීතිසහ කතො ච ධම්මා කහතුස්ස 

පීතිසහ තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති…

තීණි (සංඛිත්තං). 

239. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

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

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

240. කහතු පීතිසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස පීතිසහ තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

241. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. සුඛ්සෙ තපදං 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

234 

පටුන 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

242. කහතුං සුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච කහතු සුඛසහ කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං සුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සුඛසහ කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං සුඛසහ තඤ්ච නකහතුං සුඛසහ තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
සුඛසහ කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

243. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

244. නකහතුං සුඛසහ තංධම්මංපටිච්චනකහතුසුඛසහ කතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. 

කහතුංසුඛසහ තංධම්මංපටිච්චකහතුසුඛසහ කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා…නව(සංඛිත්තං). 

245. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 
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246. කහතු සුඛසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

කහතු සුඛසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු සුඛසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…නව(සංඛිත්තං). 

247. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

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

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

248. කහතු සුඛසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස සුඛසහ තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

249. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. උකපක්ඛ්ාසෙ තපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

250. කහතුං උකපක්ඛාසහ තංධම්මංපටිච්චකහතුඋකපක්ඛාසහ කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්චනකහතු උකපක්ඛාසහ කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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කහතුං උකපක්ඛාසහ තඤ්ච නකහතුං උකපක්ඛාසහ තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච කහතුඋකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි
(සංඛිත්තං). 

251. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, විපාකෙනව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චයාදි 

252. නකහතුං උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා…ද්කව. 

කහතුං උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච කහතු උකපක්ඛාසහ කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා…නව. 

කහතුං උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච කහතු උකපක්ඛාසහ කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා…නව. 

කහතුං උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච කහතු උකපක්ඛාසහ කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනපච්ඡාජාතපච්චයා…නව(සංඛිත්තං). 

253. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

254. කහතු උකපක්ඛාසහ කතොධම්කමොකහතුස්සඋකපක්ඛාසහ තස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කහතු උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස උකපක්ඛාසහ තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 
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කහතු උකපක්ඛාසහ කතො ධම්කමො කහතුස්ස උකපක්ඛාසහ තස්ස
ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…නව(සංඛිත්තං). 

255. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

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

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

256. කහතු උකපක්ඛාසහ කතොධම්කමොකහතුස්සඋකපක්ඛාසහ තස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

257. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙපීතිත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-8. කෙතුදුෙ-දස්සකනනපොතබ්බත්තිෙං 

1. දස්සකනනපොතබ්බපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

258. කහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කහතු  ස්සකනන
පහාතබ්කබො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච නකහතු  ස්සකනන
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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කහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච නකහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච කහතු  ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

259. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, ආහාක නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

260. නකහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කහතු  ස්සකනන

පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කහතු  ස්සකනන 
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා…නව. 

261. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 
නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

262. කහතු  ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො කහතුස්ස  ස්සකනන
පහාතබ්බස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු  ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො කහතුස්ස  ස්සකනන
පහාතබ්බස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව(සංඛිත්තං). 

263. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව 

(සංඛිත්තං). 
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පච්චනීයුද්ධාක ො 

264. කහතු  ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො කහතුස්ස  ස්සකනන
පහාතබ්බස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

265. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. භාවනායපොතබ්බපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

266. කහතුං භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කහතු භාවනාය
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච නකහතු භාවනාය
පහාතබ්කබො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුංභාවනායපහාතබ්බඤ්චනකහතුංභාවනායපහාතබ්බඤ්චධම්මං 
පටිච්චකහතුභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි 

(සංඛිත්තං). 

267. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

268. නකහතුං භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කහතු භාවනාය

පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

269. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 
නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

270. කහතු භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කහතුස්ස භාවනාය
පහාතබ්බස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

කහතු භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කහතුස්ස භාවනාය පහාතබ්බස්ස

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව (සංඛිත්තං). 

271. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය
තීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

272. කහතු භාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කහතුස්ස භාවනාය
පහාතබ්බස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

273. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. කනවදස්සකනනනභාවනායපොතබ්බපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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කෙතුපච්චකයො 

274. කහතුං කනව ස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චකහතු
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුංකනව ස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චනකහතු 

කනව ස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා 

(සංඛිත්තං). 

275. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, විපාකෙනව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චයාදි 

276. නකහතුං කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා. 

කහතුං කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුං කනව ස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බං ධම්මංපටිච්චනකහතු
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච නකහතුං
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

277. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

278. කහතු කනව ස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොකහතුස්ස
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

කහතු කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො කහතුස්ස
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො…නව (සංඛිත්තං). 

279. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක  නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

280. කහතු කනව ස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොධම්කමොකහතුස්ස
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

281. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 
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කහතුදුෙ ස්සකනනපහාතබ්බත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-9. කෙතුදුෙ-දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙත්තිෙං 

1. දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

282. කහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
 ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච නකහතුං  ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

283. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

284. කහතුං  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

285. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 

සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 
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කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

286. කහතු  ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොකහතුස්ස ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… නව 

(සංඛිත්තං). 

287. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි…කප.…

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

288. කහතු  ස්සකනනපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොකහතුස්ස ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

289. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙ තීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. භාවනායපොතබ්බකෙතුෙපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

290. කහතුං භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපටිච්චකහතුභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

291. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 
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නඅධිපතිපච්චකයො 

292. කහතුං භාවනායපහාතබ්බකහතුෙංධම්මංපටිච්චකහතුභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා…නව(සංඛිත්තං). 

293. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

294. කහතු භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… නව
(සංඛිත්තං). 

295. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි…කප.…

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

296. කහතු භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

297. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 
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නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. කනවදස්සකනනනභාවනායපොතබ්බකෙතුෙපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

298. කහතුං කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච කහතු කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

299. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

300. නකහතුං කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච නකහතු කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

301. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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302. කහතු කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කහතුස්ස කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

303. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කත නව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

304. කහතු කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො
කහතුස්ස කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

305. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙ ස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-10. කෙතුදුෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

1. ආචය ාමිපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

306. කහතුං ආචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආචය ාමී ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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නකහතුං ආචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ආචය ාමී ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං ආචය ාමිඤ්ච නකහතුං ආචය ාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු

ආචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

307. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

308. නකහතුං ආචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආචය ාමී ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුං ආචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආචය ාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

309. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

310. කහතු ආචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස ආචය ාමිස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු ආචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස ආචය ාමිස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු ආචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස ආචය ාමිස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 
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නකහතු ආචය ාමී ධම්කමො නකහතුස්ස ආචය ාමිස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතුආචය ාමීචනකහතුආචය ාමීචධම්මාකහතුස්සආචය ාමිස්ස 

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

311. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක  තීණි, අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

312. කහතු ආචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස ආචය ාමිස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

313. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අපචය ාමිපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

314. කහතුං අපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු අපචය ාමී ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අපචය ාමී ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අපචය ාමිඤ්ච නකහතුං අපචය ාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

315. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… ෙම්කම නව, ආහාක 
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 
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නඅධිපතිපච්චකයො 

316. කහතුං අපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු අපචය ාමී ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 

317. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කතනව (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-අධිපතිපච්චයා 

318. කහතු අපචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස අපචය ාමිස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

කහතු අපචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස අපචය ාමිස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අපචය ාමී ධම්කමො නකහතුස්ස අපචය ාමිස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

319. කහතුයා තීණි, අධිපතියාඡ, සහජාකතනව…කප.…උපනිස්සකය

නව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, 

සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

320. කහතු අපචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස අපචය ාමිස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

321. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. කනවාචය ාමිනාපචය ාමිපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

322. කහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කනවාචය ාමිනාපචය ාමී ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනවාචය ාමිනාපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිඤ්ච නකහතුං
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
කනවාචය ාමිනාපචය ාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි 

(සංඛිත්තං). 

323. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

නව, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයනව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චයාදි 

324. නකහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

කනවාචය ාමිනාපචය ාමී ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිඤ්ච නකහතුං
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

කහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා…කප.…. 
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කහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා…තීණි. 

කහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කනවාචය ාමිනාපචය ාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා…කප.…. 

කහතුං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනවාචය ාමිනාපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා(සංඛිත්තං). 

325. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

326. කහතු කනවාචය ාමිනාපචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු කනවාචය ාමිනාපචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

327. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කත නව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 
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පච්චනීයුද්ධාක ො 

328. කහතු කනවාචය ාමිනාපචය ාමී ධම්කමො කහතුස්ස
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු කනවාචය ාමිනාපචය ාමී ධම්කමො නකහතුස්ස 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

329. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙආචය ාමිත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-11. කෙතුදුෙ-කසක්ඛ්ත්තිෙං 

1. කසක්ඛ්පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

330. කහතුං කසක්ඛංධම්මංපටිච්චකහතුකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං කසක්ඛංධම්මංපටිච්චනකහතු කසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුංකසක්ඛඤ්චනකහතුංකසක්ඛඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුකසක්කඛො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

331. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 
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උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

නව, ආහාක  නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

332. කහතුං කසක්ඛංධම්මංපටිච්චකහතුකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 

333. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කතනව. 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

334. කහතු කසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස කසක්ඛස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

කහතු කසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස කසක්ඛස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු කසක්කඛො ධම්කමො නකහතුස්ස කසක්ඛස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු කසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස කසක්ඛස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

335. කහතුයා තීණි, අධිපතියා ඡ, අනන්තක නව, සමනන්තක නව, 

සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය නව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා නව, නත්ථියා නව, වි කතනව, 

අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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336. කහතු කසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස කසක්ඛස්ස ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො, උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

337. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අකසක්ඛ්පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

338. කහතුං අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච කහතු අකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුංඅකසක්ඛංධම්මංපටිච්චනකහතුඅසක්කඛොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අකසක්ඛඤ්ච නකහතුං අකසක්ඛඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

339. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත නව, ෙම්කම නව, විපාකෙ නව…කප.…

අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

340. කහතුං අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච කහතු අකසක්කඛො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 

341. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකනනව, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං). 
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නඅධිපතිපච්චයා කහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි
සම්පයුත්තවාක ොපි පටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

342. කහතු අකසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස අකසක්ඛස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අකසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස අකසක්ඛස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අකසක්කඛො ධම්කමො නකහතුස්ස අකසක්ඛස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි…කප.…. 

කහතු අකසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස අකසක්ඛස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො–අනන්තරූපනිස්සකයො(සංඛිත්තං). 

343. කහතුයා තීණි, අධිපතියා ඡ, අනන්තක නව, සමනන්තක නව, 

සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය නව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා නව, නත්ථියා නව, වි කතනව, 
අවි කත නව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

344. කහතු අකසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස අකසක්ඛස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

345. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා අධිපතියාතීණි (සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිනණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. කනවකසක්ඛ්නාකසක්ඛ්පදං 
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1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

346. කහතුං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුංකනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්චනකහතුංකනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච කහතු කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

347. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කම නව, විපාකෙ
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයාදි 

348. නකහතුං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච කහතු කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(2) 

කහතුං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

නකහතුං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුංකනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්චනකහතුංකනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

349. කහතුං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා…කප.…. 
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කහතුං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා… තීණි 

(සංඛිත්තං). 

350. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

351. කහතු කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…නව…කප.…. 

නකහතු කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො නකහතුස්ස 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

352. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 
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මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

353. කහතු කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො කහතුස්ස
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

354. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 
අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතංඑවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙකසක්ඛත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-12. කෙතුදුෙ-පරිත්තත්තිෙං 

1. පරිත්තපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

355. කහතුං පරිත්තංධම්මංපටිච්චකහතුපරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං පරිත්තං ධම්මං පටිච්චනකහතු පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං පරිත්තඤ්චනකහතුංපරිත්තඤ්ච ධම්මංපටිච්චකහතුපරිත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

356. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුනආ ම්මණපච්චයාදි 
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357. නකහතුං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු පරිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.නකහතුං පරිත්තංධම්මංපටිච්චකහතුපරිත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(2) 

කහතුං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුං පරිත්තං ධම්මං පටිච්චනකහතු පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුංපරිත්තඤ්චනකහතුංපරිත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතු පරිත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

358. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 

සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

359. කහතු පරිත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස පරිත්තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු පරිත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස පරිත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 
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360. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

361. කහතු පරිත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස පරිත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

362. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. මෙග් තපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

363. කහතුං මහග් තං ධම්මං පටිච්ච කහතු මහග් කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං මහග් තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු මහග් කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං මහග් තඤ්ච නකහතුං මහග් තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
මහග් කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

364. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කම නව, විපාකෙ

නව, ආහාක නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 
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365. කහතුං මහග් තං ධම්මං පටිච්ච කහතු මහග් කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 

366. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

367. කහතු මහග් කතො ධම්කමො කහතුස්ස මහග් තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු මහග් කතො ධම්කමො කහතුස්ස මහග් තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු මහග් කතො ධම්කමො නකහතුස්ස මහග් තස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු මහග් කතො ච නකහතු මහග් කතො ච ධම්මා කහතුස්ස
මහග් තස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු මහග් කතො ධම්කමො කහතුස්ස මහග් තස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු මහග් කතො ධම්කමො නකහතුස්ස මහග් තස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු මහග් කතො ධම්කමො කහතුස්ස මහග් තස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

368. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 
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තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

369. කහතු මහග් කතො ධම්කමො කහතුස්ස මහග් තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

370. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අප්පමාණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

371. කහතුං අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අප්පමාෙඤ්ච නකහතුං අප්පමාෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු

අප්පමාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

372. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

උපනිස්සකයනව…කප.…ෙම්කමනව, විපාකෙනව…කප.… අවි කතනව
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

373. කහතුං අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 
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374. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

375. කහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අප්පමාෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස අප්පමාෙස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

376. කහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අප්පමාෙස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස අප්පමාෙස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති… තීණි. 

377. කහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අප්පමාෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො… නව…කප.…. 

කහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අප්පමාෙස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…නව (සංඛිත්තං). 

378. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, 

ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියානව, 

වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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379. කහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අප්පමාෙස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

380. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙපරිත්තත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-13. කෙතුදුෙ-පරිත්තා ම්මණත්තිෙං 

1. පරිත්තා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

381. කහතුං පරිත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු පරිත්තා ම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං පරිත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු පරිත්තා ම්මකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුංපරිත්තා ම්මෙඤ්චනකහතුංපරිත්තා ම්මෙඤ්චධම්මං පටිච්ච
කහතු පරිත්තා ම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි 

(සංඛිත්තං). 

382. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, විපාකෙ
නව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

383. නකහතුං පරිත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
පරිත්තා ම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං
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පරිත්තා ම්මෙංධම්මංපටිච්චකහතුපරිත්තා ම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා.(2) 

කහතුං පරිත්තා ම්මෙංධම්මංපටිච්චකහතු පරිත්තා ම්මකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

384. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

385. කහතු පරිත්තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස පරිත්තා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතුපරිත්තා ම්මකෙොධම්කමොකහතුස්සපරිත්තා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතුපරිත්තා ම්මකෙොධම්කමොකහතුස්සපරිත්තා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

386. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

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

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

387. කහතු පරිත්තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස පරිත්තා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො (සංඛිත්තං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

267 

පටුන 

388. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. මෙග් තා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

389. කහතුං මහග් තා ම්මෙංධම්මංපටිච්චකහතුමහග් තා ම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුංමහග් තා ම්මෙංධම්මංපටිච්චනකහතුමහග් තා ම්මකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං මහග් තා ම්මෙඤ්ච නකහතුං මහග් තා ම්මෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්චකහතුමහග් තා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි
(සංඛිත්තං). 

390. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…ෙම්මනව, 

විපාකෙනව, ආහාක නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

391. නකහතුං මහග් තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
මහග් තා ම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං
මහග් තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු මහග් තා ම්මකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(2) 

කහතුං මහග් තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු මහග් තා ම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

392. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

268 

පටුන 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

393. කහතු මහග් තා ම්මකෙොධම්කමොකහතුස්සමහග් තා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු මහග් තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස මහග් තා ම්මෙස්ස
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු මහග් තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස මහග් තා ම්මෙස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…
තීණි. 

නකහතුමහග් තා ම්මකෙො ධම්කමොනකහතුස්ස මහග් තා ම්මෙස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…
තීණි. 

කහතු මහග් තා ම්මකෙො ච නකහතු මහග් තා ම්මකෙො ච ධම්මා
කහතුස්ස මහග් තා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මොධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

394. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…නිස්සකය

නව, උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, 
ආහාක තීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

395. කහතු මහග් තා ම්මකෙොධම්කමොකහතුස්සමහග් තා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

396. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 
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නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අප්පමාණා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

397. කහතුං අප්පමාො ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අප්පමාො ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අප්පමාො ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අප්පමාො ම්මකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අප්පමාො ම්මෙඤ්ච නකහතුං අප්පමාො ම්මෙඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චකහතුඅප්පමාො ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි 

(සංඛිත්තං). 

398. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කම නව, විපාකෙ
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

399. නකහතුං අප්පමාො ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අප්පමාො ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

400. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 
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7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

401. කහතු අප්පමාො ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
අප්පමාො ම්මෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අප්පමාො ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අප්පමාො ම්මෙස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු අප්පමාො ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අප්පමාො ම්මෙස්ස 

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති … 
තීණි. 

නකහතු අප්පමාො ම්මකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස
අප්පමාො ම්මෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු අප්පමාො ම්මකෙො ච නකහතු අප්පමාො ම්මකෙො ච ධම්මා 
කහතුස්ස අප්පමාො ම්මෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –
ආ ම්මොධිපති… තීණි(සංඛිත්තං). 

402. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා 
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

403. කහතු අප්පමාො ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
අප්පමාො ම්මෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

404. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙපරිත්තා ම්මෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-14. කෙතුදුෙ-හීනත්තිෙං 

1. හීනපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

405. කහතුං හීනං ධම්මං පටිච්ච කහතු හීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

නකහතුං හීනං ධම්මං පටිච්ච නකහතු හීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං හීනඤ්චනකහතුංහීනඤ්ච ධම්මං පටිච්චකහතුහීකනොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

406. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමනව, ආහාක 
නව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

407. නකහතුං හීනං ධම්මං පටිච්ච කහතු හීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුං හීනං ධම්මං පටිච්ච කහතු හීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නඅධිපතිපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං හීනං ධම්මං පටිච්ච නකහතු හීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා…තීණි. 

කහතුං හීනඤ්චනකහතුංහීනඤ්ච ධම්මං පටිච්චකහතුහීකනොධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 
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408. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 
නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

409. කහතු හීකනොධම්කමොකහතුස්සහීනස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

කහතු හීකනො ධම්කමො කහතුස්ස හීනස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.… අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, 

සහජාතාධිපති (සංඛිත්තං). 

410. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය

ඣාකනමග්ක තීණි, සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

411. කහතු හීකනො ධම්කමො කහතුස්ස හීනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

412. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

273 

පටුන 

2. මජ්ඣිමපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

413. කහතුං මජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච කහතු මජ්ඣිකමො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

414. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

415. නකහතුං මජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච නකහතු මජ්ඣිකමො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

416. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…
කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

417. කහතු මජ්ඣිකමො ධම්කමො කහතුස්ස මජ්ඣිමස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු මජ්ඣිකමො ධම්කමො කහතුස්ස මජ්ඣිමස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති(සංඛිත්තං). 

418. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව…කප.… ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 
තීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 
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පච්චනීයුද්ධාක ො 

419. කහතු මජ්ඣිකමො ධම්කමො කහතුස්ස මජ්ඣිමස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

420. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. පණීතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

421. කහතු පණීතං ධම්මං පටිච්ච කහතු පණීකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

නකහතුං පණීතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු පණීකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං පණීතඤ්ච නකහතුං පණීතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු පණීකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

422. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, විපාකෙනව, ආහාක නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

423. කහතුං පණීතං ධම්මං පටිච්ච කහතු පණීකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 

424. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයානඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

425. කහතු පණීකතො ධම්කමො කහතුස්ස පණීතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු පණීකතො ධම්කමො නකහතුස්ස පණීතස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතුපණීකතොධම්කමොකහතුස්සපණීතස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

426. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, 

ඣාකන තීණි, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත නව, අත්ථියා නව…කප.…
අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

427. කහතු පණීකතො ධම්කමො කහතුස්ස පණීතස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

428. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙහීනත්තිෙංනිට්ඨිතං. 
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1-15. කෙතුදුෙ-මිච්ඡත්තනියතත්තිෙං 

1. මිච්ඡත්තනියතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

429. කහතුං මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච කහතු මිච්ඡත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු මිච්ඡත්තනියකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං මිච්ඡත්තනියතඤ්ච නකහතුං මිච්ඡත්තනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කහතුමිච්ඡත්තනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච කහතු මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා (සංඛිත්තං). 

430. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතනව, ආකසවකනනව, ෙම්කම නව, ආහාක 
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

431. කහතුං මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු මිච්ඡත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

432. නඅධිපතියා තීණි, නපච්ඡාජාකතනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ
නව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

277 

පටුන 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-අධිපතිපච්චයා 

433. කහතු මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො කහතුස්ස මිච්ඡත්තනියතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

නකහතු මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො නකහතුස්ස මිච්ඡත්තනියතස්ස 
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

434. කහතුයා තීණි, අධිපතියාතීණි, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, 

නිස්සකය නව, උපනිස්සකය නව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකනතීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

435. කහතු මිච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො කහතුස්ස මිච්ඡත්තනියතස්ස
ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො 

(සංඛිත්තං). 

436. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. සම්මත්තනියතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

437. කහතුං සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච කහතු සම්මත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 
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නකහතුං සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සම්මත්තනියකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං සම්මත්තනියතඤ්ච නකහතුං සම්මත්තනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කහතු සම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි 

(සංඛිත්තං). 

438. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…පුක ජාකත

නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම නව, ආහාක  නව…කප.… අවි කත නව
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

439. කහතුං සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච කහතු සම්මත්තනියකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

440. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කතනව (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියාඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-අධිපතිපච්චයා 

441. කහතු සම්මත්තනියකතො ධම්කමො කහතුස්ස සම්මත්තනියතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කහතුසම්මත්තනියකතොධම්කමොකහතුස්සසම්මත්තනියතස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු සම්මත්තනියකතො ධම්කමො නකහතුස්ස සම්මත්තනියතස්ස

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි (සංඛිත්තං). 

442. කහතුයා තීණි, අධිපතියාඡ, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, 

නිස්සකයනව, උපනිස්සකයනව, ෙම්කම තීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, 
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ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, අවි කතනව
(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

443. කහතු සම්මත්තනියකතො ධම්කමො කහතුස්ස සම්මත්තනියතස්ස
ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

444. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අනියතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

445. කහතුං අනියතංධම්මංපටිච්චකහතුඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අනියතංධම්මංපටිච්චනකහතුඅනියකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුංඅනියතඤ්චනකහතුංඅනියතඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුඅනියකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

446. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, විපාකෙනව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

447. නකහතුං අනියතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.නකහතුං අනියතංධම්මංපටිච්චකහතුඅනියකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

280 

පටුන 

කහතුං අනියතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුංඅනියතංධම්මංපටිච්චනකහතුඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං අනියතඤ්ච නකහතුං අනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු

අනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

448. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙද්කව (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

449. කහතු අනියකතො ධම්කමො කහතුස්ස අනියතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අනියකතො ධම්කමො කහතුස්ස අනියතස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු අනියකතො ධම්කමො කහතුස්ස අනියතස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අනියකතො ධම්කමො නකහතුස්ස අනියතස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති… තීණි. 

කහතු අනියකතො ච නකහතු අනියකතො ච ධම්මා කහතුස්ස අනියතස්ස 

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 
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450. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක  නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

451. කහතු අනියකතො ධම්කමො කහතුස්ස අනියතස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

452. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙමිච්ඡත්තනියතත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-16. කෙතුදුෙ-මග් ා ම්මණත්තිෙං 

1. මග් ා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

453. කහතුං මග් ා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු මග් ා ම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං මග් ා ම්මෙංධම්මංපටිච්චනකහතු මග් ා ම්මකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං මග් ා ම්මෙඤ්ච නකහතුං මග් ා ම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කහතුමග් ා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 
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454. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

455. නකහතුං මග් ා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු මග් ා ම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

456. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 

සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

457. කහතු මග් ා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස මග් ා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු මග් ා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස මග් ා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු මග් ා ම්මකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස මග් ා ම්මෙස්ස 

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු මග් ා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස මග් ා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

458. කහතුයා තීණි, අධිපතියා ඡ, අනන්තක නව, සමනන්තක නව, 

සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය නව, 

ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා නව, නත්ථියා නව, වි කතනව, 

අවි කතනව (සංඛිත්තං). 
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පච්චනීයුද්ධාක ො 

459. කහතු මග් ා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස මග් ා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

460. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. මග් කෙතුෙපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

461. කහතුං මග් කහතුෙංධම්මංපටිච්චකහතුමග් කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුංමග් කහතුෙංධම්මං පටිච්චනකහතුමග් කහතුකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුංමග් කහතුෙඤ්චනකහතුංමග් කහතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චකහතු 

මග් කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

462. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…ආකසවකන

නව, ෙම්කම නව, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව…කප.… අවි කත නව
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

463. කහතුං මග් කහතුෙංධම්මංපටිච්චකහතුමග් කහතුකෙොධම්කමො

උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 

464. නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කතනව (සංඛිත්තං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

284 

පටුන 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියා ඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-අධිපතිපච්චයා 

465. කහතු මග් කහතුකෙොධම්කමොකහතුස්සමග් කහතුෙස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කහතු මග් කහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස මග් කහතුෙස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතුමග් කහතුකෙොධම්කමොනකහතුස්සමග් කහතුෙස්සධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

466. කහතුයා තීණි, අධිපතියාඡ, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤනව, 

නිස්සකයනව, උපනිස්සකයනව, ෙම්කම තීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, 

ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, අවි කතනව
(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

467. කහතු මග් කහතුකෙොධම්කමොකහතුස්සමග් කහතුෙස්සධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

468. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. මග් ාධිපතිපදං 
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1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

469. කහතුං මග් ාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච කහතු මග් ාධිපති ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං මග් ාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු මග් ාධිපති ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං මග් ාධිපතිඤ්ච නකහතුං මග් ාධිපතිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
මග් ාධිපතිධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි(සංඛිත්තං). 

470. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… ෙම්කම නව, ආහාක 
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

471. කහතුං මග් ාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච කහතු මග් ාධිපති ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

472. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

473. කහතු මග් ාධිපති ධම්කමො කහතුස්ස මග් ාධිපතිස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කහතු මග් ාධිපති ධම්කමො කහතුස්ස මග් ාධිපතිස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 
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කහතු මග් ාධිපති ධම්කමො කහතුස්ස මග් ාධිපතිස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු මග් ාධිපති ධම්කමො නකහතුස්ස මග් ාධිපතිස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො– ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු මග් ාධිපති ච නකහතු මග් ාධිපති ච ධම්මා කහතුස්ස 
මග් ාධිපතිස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො –ආ ම්මොධිපති…

තීණි (සංඛිත්තං). 

474. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය

නව, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියානව…කප.…
අවි කත නව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

475. කහතු මග් ාධිපති ධම්කමො කහතුස්ස මග් ාධිපතිස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

476. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙමග් ා ම්මෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-17. කෙතුදුෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

1. උප්පන්නපදං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-උපනිස්සයපච්චයා 
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477. කහතු උප්පන්කනො ධම්කමො කහතුස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු උප්පන්කනො ධම්කමො නකහතුස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු උප්පන්කනො ධම්කමො කහතුස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු උප්පන්කනො ධම්කමො නකහතුස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු උප්පන්කනො ධම්කමො කහතුස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස 
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

නකහතු උප්පන්කනො ධම්කමො නකහතුස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

පෙතූපනිස්සකයො…කප.…. පෙතූපනිස්සකයො – උප්පන්නං උතුං

උපනිස්සාය ඣානං උප්පාක ති, විපස්සනං… මග් ං… අභිඤ්ඤං…
සමාපත්තිංඋප්පාක ති(සංඛිත්තං). 

478. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා ඡ, සහජාකත නව, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය තීණි, පුක ජාකත තීණි, 

පච්ඡාජාකතතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, 

ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා

නව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

479. කහතු උප්පන්කනො ධම්කමො කහතුස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

480. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පි පච්චනීයානුක ොමම්පි  ණිතං, එවං  කෙතබ්බං.
ඉමම්හි දුෙතිකෙ පටිච්චවා ම්පි සහජාතවා ම්පි පච්චයවා ම්පි



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

288 

පටුන 

නිස්සයවා ම්පිසංසට්ඨවා ම්පි සම්පයුත්තවා ම්පිඅනුප්පන්නම්පිඋප්පාදීපි
නත්ථි.) 

කහතුදුෙඋප්පන්නත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-18. කෙතුදුෙ-අතීතත්තිෙං 

3. පච්චුප්පන්නපදං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

481. කහතු පච්චුප්පන්කනොධම්කමොකහතුස්සපච්චුප්පන්නස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

නකහතු පච්චුප්පන්කනො ධම්කමොනකහතුස්ස පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො කහතුස්ස පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු පච්චුප්පන්කනො ධම්කමොනකහතුස්ස පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො කහතුස්ස පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

482. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා ඡ, සහජාකත නව, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, 

පච්ඡාජාකතතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, 

ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා

නව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

483. කහතු පච්චුප්පන්කනොධම්කමොකහතුස්සපච්චුප්පන්නස්සධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

484. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 
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නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පි පච්චනීයානුක ොමම්පි  ණිතං, එවං  කෙතබ්බං.
ඉමම්හි දුෙතිකෙ පටිච්චවා ම්පි සහජාතවා ම්පි පච්චයවා ම්පි
නිස්සයවා ම්පි සංසට්ඨවා ම්පි සම්පයුත්තවා ම්පි අතීතම්පි අනා තම්පි
නත්ථි.) 

කහතුදුෙඅතීතත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-19. කෙතුදුෙ-අතීතා ම්මණත්තිෙං 

1. අතීතා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

485. කහතුං අතීතා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අතීතා ම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුංඅතීතා ම්මෙංධම්මංපටිච්චනකහතුඅතීතා ම්මකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අතීතා ම්මෙඤ්ච නකහතුං අතීතා ම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කහතුඅතීතා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

486. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 
සමනන්තක නව…කප.… ෙම්කමනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

487. නකහතුං අතීතා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අතීතා ම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. නකහතුංඅතීතා ම්මෙංධම්මං පටිච්ච

කහතුඅතීතා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(2) 

කහතුං අතීතා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අතීතා ම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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488. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

489. කහතු අතීතා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අතීතා ම්මෙස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කහතු අතීතා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අතීතා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු අතීතා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අතීතා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු අතීතා ම්මකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස අතීතා ම්මෙස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති… 
තීණි. 

කහතු අතීතා ම්මකෙො ච නකහතු අතීතා ම්මකෙො ච ධම්මා කහතුස්ස
අතීතා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මොධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

490. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනතීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, අත්ථියා 
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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491. කහතු අතීතා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අතීතා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

492. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අනා තා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

493. කහතුං අනා තා ම්මෙංධම්මංපටිච්චකහතුඅනා තා ම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

නකහතුං අනා තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අනා තා ම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අනා තා ම්මෙඤ්ච නකහතුං අනා තා ම්මෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච කහතු අනා තා ම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි
(සංඛිත්තං). 

494. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… ෙම්කම නව…කප.…
අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

495. නකහතුං අනා තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අනා තා ම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං
අනා තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අනා තා ම්මකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. (2) 

කහතුං අනා තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අනා තා ම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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496. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

497. කහතු අනා තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අනා තා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අනා තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අනා තා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු අනා තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අනා තා ම්මෙස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති… 
තීණි. 

නකහතු අනා තා ම්මකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස අනා තා ම්මෙස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…
තීණි. 

කහතු අනා තා ම්මකෙො ච නකහතු අනා තා ම්මකෙො ච ධම්මා
කහතුස්ස අනා තා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 
ආ ම්මොධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

498. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 
තීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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499. කහතු අනා තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අනා තා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

500. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. පච්චුප්පන්නා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

501. කහතුං පච්චුප්පන්නා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
පච්චුප්පන්නා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං පච්චුප්පන්නා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

පච්චුප්පන්නා ම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

කහතුං පච්චුප්පන්නා ම්මෙඤ්ච නකහතුං පච්චුප්පන්නා ම්මෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච කහතු පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

502. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

503. නකහතුං පච්චුප්පන්නා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං 
පච්චුප්පන්නා ම්මෙංධම්මංපටිච්චකහතුපච්චුප්පන්නා ම්මකෙොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(2) 

කහතුං පච්චුප්පන්නා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

පච්චුප්පන්නා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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504. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

505. කහතු පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස 
පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කහතු පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස 
පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස 

පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතු පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ච නකහතු පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ච 

ධම්මා කහතුස්ස පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො– ආ ම්මොධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

506. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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507. කහතු පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

508. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙඅතීතා ම්මෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-20. කෙතුදුෙ-අජ්ඣත්තත්තිෙං 

1. අජ්ඣත්තපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

509. කහතුං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අජ්ඣත්තඤ්ච නකහතුං අජ්ඣත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අජ්ඣත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

510. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

නව, විපාකෙනව, ආහාක නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චයාදි 

511. නකහතුං අජ්ඣත්තංධම්මංපටිච්චනකහතුඅජ්ඣත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු

අජ්ඣත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(2) 
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කහතුං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

නකහතුං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං අජ්ඣත්තඤ්ච නකහතුං අජ්ඣත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු

අජ්ඣත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුං අජ්ඣත්තං ධම්මංපටිච්චකහතුඅජ්ඣත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා (සංඛිත්තං). 

512. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

513. කහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

කහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති… තීණි. 

නකහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති… තීණි. 
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කහතු අජ්ඣත්කතො ච නකහතු අජ්ඣත්කතො ච ධම්මා කහතුස්ස 

අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති…

තීණි (සංඛිත්තං). 

514. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කත නව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

515. කහතු අජ්ඣත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

516. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. බහිද්ධාපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

517. කහතුං බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච කහතු බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

518. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… ෙම්කම නව, විපාකෙ
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 
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519. නකහතුං බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච නකහතු බහිද්ධා ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච කහතු බහිද්ධා

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(2) (සංඛිත්තං). 

520. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

521. කහතු බහිද්ධාධම්කමොකහතුස්සබහිද්ධාධම්මස්සකහතුපච්චකයන 
පච්චකයො…තීණි. 

කහතුබහිද්ධාධම්කමොකහතුස්සබහිද්ධාධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

කහතු බහිද්ධා ධම්කමො කහතුස්ස බහිද්ධා ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතුබහිද්ධාධම්කමොනකහතුස්සබහිද්ධාධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…තීණි. 

කහතුබහිද්ධාචනකහතුබහිද්ධාචධම්මාකහතුස්සබහිද්ධා ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

522. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

පුක ජාකත තීණි, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව…කප.…
අවි කතනව(සංඛිත්තං). 
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පච්චනීයුද්ධාක ො 

523. කහතු බහිද්ධා ධම්කමො කහතුස්ස බහිද්ධා ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

524. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පි පච්චනීයානුක ොමම්පි  ණිතං, එවං  කෙතබ්බං. 
අජ්ඣත්තබහිද්ධාන බ්භන්ති.) 

කහතුදුෙඅජ්ඣත්තත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-21. කෙතුදුෙ-අජ්ඣත්තා ම්මණත්තිෙං 

1. අජ්ඣත්තා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

525. කහතුං අජ්ඣත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අජ්ඣත්තා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අජ්ඣත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
අජ්ඣත්තා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අජ්ඣත්තා ම්මෙඤ්ච නකහතුං අජ්ඣත්තා ම්මෙඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චකහතුඅජ්ඣත්තා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි 

(සංඛිත්තං). 

526. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 
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527. නකහතුං අජ්ඣත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අජ්ඣත්තා ම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං
අජ්ඣත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අජ්ඣත්තා ම්මකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(2) 

කහතුං අජ්ඣත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අජ්ඣත්තා ම්මකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

528. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

529. කහතු අජ්ඣත්තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
අජ්ඣත්තා ම්මෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

530. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

531. කහතු අජ්ඣත්තා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස
අජ්ඣත්තා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

532. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. බහිද්ධා ම්මණපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

533. කහතුං බහිද්ධා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු බහිද්ධා ම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

534. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි තනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

535. නකහතුං බහිද්ධා ම්මෙංධම්මංපටිච්චනකහතුබහිද්ධා ම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

536. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා නව…කප.… නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නවිප්පයුත්කතනව (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

537. කහතු බහිද්ධා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස බහිද්ධා ම්මෙස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

කහතු බහිද්ධා ම්මකෙොධම්කමොකහතුස්ස බහිද්ධා ම්මෙස්සධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… නව. 
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කහතුබහිද්ධා ම්මකෙොධම්කමොකහතුස්සබහිද්ධා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි. 

නකහතු බහිද්ධා ම්මකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස බහිද්ධා ම්මෙස්ස 
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–සහජාතාධිපති…තීණි(සංඛිත්තං). 

538. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා ඡ, ෙම්කම තීණි, 

විපාකෙනව, ආහාක තීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

539. කහතු බහිද්ධා ම්මකෙො ධම්කමො කහතුස්ස බහිද්ධා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

540. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙඅජ්ඣත්තා ම්මෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

1-22. කෙතුදුෙ-සනිදස්සනසප්පටිඝත්තිෙං 

1. අනිදස්සනසප්පටිඝපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

541. නකහතුං අනි ස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අනි ස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…අධිපතිපච්චයා…

සහජාතපච්චයා… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා … නිස්සයපච්චයා…
ෙම්මපච්චයා… විපාෙපච්චයා… ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා…
ඣානපච්චයා… මග් පච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… 
අවි තපච්චයා. 

සුද්ධං 
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542. කහතුයා එෙං, අධිපතියා එෙං, සහජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නිස්සකය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, මග්ක  එෙං, 

විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

543. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ එෙං, නඅධිපතියා එෙං (සබ්කබ

පච්චයාොතබ්බා)…කප.…කනොවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

සෙජාතපච්චයාදි 

544. නකහතු අනි ස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො නකහතුස්ස
අනි ස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… 
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…අවි තපච්චකයනපච්චකයො(සබ්බත්ථඑෙං). 

2. අනිදස්සනඅප්පටිඝපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

545. කහතුං අනි ස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කහතු
අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං අනි ස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අනි ස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අනි ස්සනඅප්පටිඝඤ්ච නකහතුං අනි ස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං
පටිච්චකහතුඅනි ස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි
(සංඛිත්තං). 

546. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව…කප.…ෙම්කමනව, විපාකෙනව, 
ආහාක නව…කප.…අවි කත නව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

547. නකහතුං අනි ස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. නකහතුං
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අනි ස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(2) 

කහතුංඅනි ස්සනඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනකහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අනි ස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

548. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන නව, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා

තීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

549. කහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො කහතුස්ස
අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො කහතුස්ස අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…නව. 

කහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො කහතුස්ස අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…
තීණි. 

නකහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො නකහතුස්ස 

අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –
ආ ම්මොධිපති සහජාතාධිපති…තීණි. 
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කහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ච නකහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා 
කහතුස්ස අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –
ආ ම්මොධිපති… තීණි(සංඛිත්තං). 

550. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

551. කහතු අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො කහතුස්ස
අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

552. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුදුෙසනි ස්සනසප්පටිඝත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

2-1. සකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

1. සකහතුෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

සකහතුෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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2. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියාඑෙං, අනන්තක එෙං, 

සමනන්තක එෙං, සහජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නිස්සකයඑෙං, 

උපනිස්සකය එෙං, පුක ජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, ෙම්කම එෙං, 
ආහාක  එෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නඅධිපතිපච්චකයො 

3. සකහතුෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

4. නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආකසවකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාඑෙං(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

5. සකහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො සකහතුෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සකහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො සකහතුෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

6. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියාඑෙං, අනන්තක  එෙං, 

සමනන්තක එෙං, සහජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නිස්සකයඑෙං, 

උපනිස්සකයඑෙං, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කම එෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං, මග්ක  එෙං, සම්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, 

නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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7. සකහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො සකහතුෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

8. නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අකුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයාදි 

9. සකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

සකහතුෙංඅකුස ඤ්චඅකහතුෙංඅකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චසකහතුකෙො 

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

සකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.සකහතුෙංඅකුස ංධම්මං පටිච්චඅකහතුකෙො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.සකහතුෙංඅකුස ංධම්මං 
පටිච්ච සකහතුකෙො අකුසක ො ච අකහතුකෙො අකුසක ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිආ ම්මෙපච්චයා. (3) 

අකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

සකහතුෙංඅකුස ඤ්චඅකහතුෙංඅකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චසකහතුකෙො 

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 
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සකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

10. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා එෙං, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නිස්සකයපඤ්ච, උපනිස්සකයපඤ්ච, පුක ජාකතපඤ්ච, ආකසවකන පඤ්ච, 

ෙම්කම පඤ්ච, ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන පඤ්ච, මග්ක 

පඤ්ච, සම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, නත්ථියා

පඤ්ච, වි කත පඤ්ච, අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

11. සකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

සකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

12. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයාදි 

13. සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො සකහතුෙස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො සකහතුෙස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො අකහතුෙස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

309 

පටුන 

සකහතුකෙොඅකුසක ොචඅකහතුකෙොඅකුසක ොචධම්මාසකහතුෙස්ස
අකුස ස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො සකහතුෙස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති(සංඛිත්තං). 

14. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා එෙං, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා

පඤ්ච, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

15. සකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො සකහතුෙස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

16. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අබයාෙතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

17. සකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සකහතුෙං අබයාෙතඤ්ච අකහතුෙං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සකහතුකෙොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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18. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  

චත්තාරි, සමනන්තක චත්තාරි, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ…කප.… 

පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම නව, විපාකෙ නව…කප.…
විප්පයුත්කතනව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

19. අකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. (1) 

සකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

සකහතුෙං අබයාෙතඤ්ච අකහතුෙං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අකහතුකෙොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

සකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

20. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 
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21. සකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සකහතුෙස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

සකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සකහතුෙස්ස අබයාෙතස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

22. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, 

නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකත ද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, 

ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, ආහාක  චත්තාරි, 

ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, ඣාකන චත්තාරි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාසත්ත…කප.…අවි කතසත්ත(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

23. සකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සකහතුෙස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

24. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි  ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

සකහතුෙදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

3-1. කෙතුසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

25. කහතුසම්පයුත්තං කුස ංධම්මංපටිච්චකහතුසම්පයුත්කතොකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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26. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියාඑෙං…කප.…අවි කත
එෙං(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

27. නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආකසවකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාඑෙං(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

28. කහතුසම්පයුත්කතො කුසක ොධම්කමොකහතුසම්පයුත්තස්සකුස ස්ස 
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං, අධිපතියා එෙං, අනන්තක  එෙං, 
සමනන්තක  එෙං…කප.… ෙම්කම එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

29. කහතුසම්පයුත්කතො කුසක ොධම්කමොකහතුසම්පයුත්තස්සකුස ස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 

30. නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 
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2. අකුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

31. කහතුසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතුසම්පයුත්කතො 

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුවිප්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුසම්පයුත්තං අකුස ඤ්ච කහතුවිප්පයුත්තං අකුස ඤ්ච ධම්මං 

පටිච්චකහතුසම්පයුත්කතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුසම්පයුත්තං අකුස ංධම්මං පටිච්චකහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…තීණි.(3) 

කහතුවිප්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කහතුසම්පයුත්තං අකුස ඤ්ච කහතුවිප්පයුත්තං අකුස ඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චකහතුසම්පයුත්කතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.

(1) 

කහතුසම්පයුත්තං අකුස ංධම්මං පටිච්චකහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

32. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා එෙං, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නිස්සකය පඤ්ච, උපනිස්සකයපඤ්ච, පුක ජාකතපඤ්ච, ආකසවකනපඤ්ච, 

ෙම්කම පඤ්ච, ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන පඤ්ච, මග්ක 

පඤ්ච, සම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච…කප.…
අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නඅධිපතිපච්චයා 

33. කහතුසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතුවිප්පයුත්කතො

අකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

314 

පටුන 

කහතුසම්පයුත්තං අකුස ංධම්මං පටිච්චකහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

34. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

35. කහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො කහතුසම්පයුත්තස්ස
අකුස ස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

කහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො කහතුසම්පයුත්තස්ස අකුස ස්ස
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතුවිප්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො කහතුවිප්පයුත්තස්ස අකුස ස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ොච කහතුවිප්පයුත්කතොඅකුසක ොචධම්මා
කහතුසම්පයුත්තස්සඅකුස ස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…
තීණි(සංඛිත්තං). 

36. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා එෙං, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකය

පඤ්ච, උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා 
පඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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37. කහතුසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො කහතුසම්පයුත්තස්ස
අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

38. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අබයාෙතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

39. කහතුසම්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතුසම්පයුත්කතො 
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුවිප්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතුවිප්පයුත්කතො 
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුසම්පයුත්තංඅබයාෙතඤ්චකහතුවිප්පයුත්තංඅබයාෙතඤ්ච ධම්මං
පටිච්චකහතුසම්පයුත්කතොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…

තීණි (සංඛිත්තං). 

40. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක චත්තාරි, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ…කප.…

පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම නව, විපාකෙ නව…කප.…
අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

41. කහතුවිප්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතුවිප්පයුත්කතො

අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුසම්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතුවිප්පයුත්කතො 

අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා (සංඛිත්තං). 
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42. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන 

නව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙපඤ්ච, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කත තීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

43. කහතුසම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුසම්පයුත්තස්ස
අබයාෙතස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතුසම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුසම්පයුත්තස්ස 

අබයාෙතස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

44. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

චත්තාරි, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි…කප.… අවි කත සත්ත
(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

45. කහතුසම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුසම්පයුත්තස්ස 
අබයාෙතස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

46. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුසම්පයුත්තදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

4-1. කෙතුසකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

47. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
සකහතුකෙොචකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

සකහතුෙඤ්කචවනචකහතුංකුස ංධම්මංපටිච්චසකහතුකෙොකචවන
ච කහතුකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච කුස ඤ්ච සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං
කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව සකහතුකෙො ච කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

48. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… ෙම්කම නව, ආහාක 

නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

49. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච කුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
සකහතුකෙො චකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

50. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 
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7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

51. කහතු කචව සකහතුකෙො ච කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්සචකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

52. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි…කප.…
අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

53. කහතු කචව සකහතුකෙො ච කුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්ස ච කුස ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

54. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අකුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

55. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
සකහතුකෙොචඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

56. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… ෙම්කම නව, ආහාක 

නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 
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57. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
සකහතුකෙො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා… නව
(සංඛිත්තං). 

58. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

59. කහතු කචව සකහතුකෙො ච අකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්සචඅකුස ස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

60. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව…කප.…ආකසවකනනව, ෙම්කම 

තීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය ඣාකන මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත

නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

61. කහතු කචව සකහතුකෙො ච අකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්ස ච අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 

62. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ නව…කප.… කනොඅවි කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 
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3. අබයාෙතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

63. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
සකහතුකෙොචඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

64. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… ෙම්කම නව, විපාකෙ
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

65. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
සකහතුකෙොචඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

66. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ො 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

67. කහතු කචව සකහතුකෙො ච අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්ස ච අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

68. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 
තීණි…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 
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පච්චනීයුද්ධාක ො 

69. කහතු කචව සකහතුකෙො ච අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්ස ච අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

70. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුසකහතුෙදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

5-1. කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

71. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්චකුස ංධම්මංපටිච්චකහතුකචව
කහතුසම්පයුත්කතො ච කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්චකුස ංධම්මංපටිච්චකහතුසම්පයුත්කතො
කචවන චකහතුකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

72. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

73. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්චකුස ංධම්මංපටිච්චකහතුකචව 
කහතුසම්පයුත්කතො ච කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

74. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයානඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

අධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

75. කහතුකචව කහතුසම්පයුත්කතොචකුසක ොධම්කමොකහතුස්සකචව
කහතුසම්පයුත්තස්ස ච කුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

76. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව…කප.… ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි…කප.…
අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

77. කහතුකචව කහතුසම්පයුත්කතොචකුසක ොධම්කමොකහතුස්සකචව
කහතුසම්පයුත්තස්සචකුස ස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

78. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අකුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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79. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

80. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

81. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කචවකහතුසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

82. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියාතීණි (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

83. කහතුකචව කහතුසම්පයුත්කතොචඅකුසක ොධම්කමොකහතුස්සකචව
කහතුසම්පයුත්තස්ස ච අකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.… ෙම්කමතීණි, 
ආහාක තීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

84. කහතුකචව කහතුසම්පයුත්කතොචඅකුසක ොධම්කමොකහතුස්සකචව
කහතුසම්පයුත්තස්ස ච අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 
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85. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අබයාෙතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

86. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… ෙම්කම නව, විපාකෙ
නව…කප.…අවි කත නව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

87. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කචවකහතුසම්පයුත්කතොච අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

88. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයා කහතුයානව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 

සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

325 

පටුන 

කෙතුපච්චයාදි 

89. කහතු කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස
කචව කහතුසම්පයුත්තස්ස ච අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

90. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…ආකසවකන

නව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙනව, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනතීණි, 
මග්ක සම්පයුත්කතනව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

91. කහතු කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච අබයාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස
කචව කහතුසම්පයුත්තස්ස ච අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…සහජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

92. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

කහතුකහතුසම්පයුත්තදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

6-1. නකෙතුසකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-2. කුස ාකුස පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

93. නකහතුං සකහතුෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සකහතුකෙො 
කුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

94. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං(සබ්බත්ථඑෙං), අවි කතඑෙං. 
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නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත එෙං…කප.… නවිපාකෙ එෙං, 
නවිප්පයුත්කත එෙං(පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

කෙතුපච්චකයො 

95. නකහතුං සකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සකහතුකෙො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

96. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං (සබ්බත්ථ එෙං), අවි කතඑෙං.

(කහතුපච්චකයො නත්ථි. පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ එෙං, පඤ්හාවාක පි
ඉකමසංතිණ්ෙන්නංකහතුපච්චකයොනත්ථි.) 

3. අබයාෙතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

97. නකහතුං සකහතුෙංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චනකහතුසකහතුකෙො
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං සකහතුෙං
අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං සකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු සකහතුකෙො අබයාෙකතො ච නකහතු අකහතුකෙො අබයාෙකතො ච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං අකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකහතුකෙො 
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං සකහතුෙං අබයාෙතඤ්ච නකහතුං අකහතුෙං අබයාෙතඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකහතු සකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

98. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

පුක ජාකතආකසවකනද්කව, ෙම්කමනව, විපාකෙ නව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

99. නකහතුං අකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්චනකහතු අකහතුකෙො
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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100. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  තීණි, නසමනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනිස්සකයතීණි, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආකසවකන

නව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙපඤ්ච, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

ආ ම්මණපච්චකයො 

101. නකහතු සකහතුකෙොඅබයාෙකතොධම්කමොනකහතුස්සසකහතුෙස්ස
අබයාෙතස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

102. ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

සමනන්තක චත්තාරි, සහජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකය සත්ත, 

උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, ආකසවකනද්කව, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

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

අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි, වි කත චත්තාරි, අවි කත සත්ත
(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

103. නකහතු සකහතුකෙොඅබයාෙකතොධම්කමොනකහතුස්සසකහතුෙස්ස
අබයාෙතස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

104. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

නකහතුසකහතුෙදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

කහතුක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

7-1. සප්පච්චයදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-2. කුස ාකුස පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. සප්පච්චයං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං). 

2. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියා එෙං…කප.… අවි කත

එෙං (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

3. සප්පච්චයං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

4. නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආකසවකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

5. සප්පච්චකයො කුසක ො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

6. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 
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7. සප්පච්චයං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

8. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං.
(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

3. අබයාෙතපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

9. සප්පච්චයං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

10. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකෙඑෙං, නඅධිපතියාඑෙං(සබ්බත්ථඑෙං, 
සංඛිත්තං). 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

11. සප්පච්චකයො අබයාෙකතො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

සප්පච්චකයොඅබයාෙකතොධම්කමොසප්පච්චයස්සඅබයාෙතස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පච්චකයො අබයාෙකතොධම්කමො සප්පච්චයස්සඅබයාෙතස්සධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සප්පච්චකයො අබයාෙකතොධම්කමො සප්පච්චයස්සඅබයාෙතස්සධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පච්චකයොඅබයාෙකතොධම්කමොසප්පච්චයස්සඅබයාෙතස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණූපනිස්සකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 
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කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා ද්කව, අනන්තක 

එෙං…කප.… නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත එෙං, 

පච්ඡාජාකතඑෙං, (සබ්බත්ථඑෙං), අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

12. සප්පච්චකයො අබයාෙකතො ධම්කමො සප්පච්චයස්ස අබයාෙතස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

අප්පච්චකයොඅබයාෙකතොධම්කමොසප්පච්චයස්සඅබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

13. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

සප්පච්චයදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

8-1. සඞ්ඛ්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

14. සඞ්ඛතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සඞ්ඛකතො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං. සප්පච්චයසදිසංවිත්ථාක තබ්බං). 

සඞ්ඛතදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

9-1. සනිදස්සනදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

15. අනි ස්සනං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අනි ස්සකනො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

16. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං.
(සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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2. අකුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

17. අනි ස්සනං අකුස ංධම්මංපටිච්චඅනි ස්සකනොඅකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

18. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං.
(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

3. අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

19. අනි ස්සනං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනි ස්සකනො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

20. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියාතීණි…කප.…අවි කත

තීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයා තීණි (සබ්බත්ථ තීණි), නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
නආහාක තීණි…කප.…කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

21. අනි ස්සකනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සනි ස්සකනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනි ස්සකනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සනි ස්සකනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති.(1) 
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අනි ස්සකනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති.
අනි ස්සකනො අබයාෙකතො ධම්කමො සනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස ච
අනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

සහජාතාධිපති.(2) 

සනි ස්සකනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො–පෙතූපනිස්සකයො.(1) 

අනි ස්සකනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනි ස්සනස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනිස්සකයො, 

අනන්තරූපනිස්සකයො, පෙතූපනිස්සකයො…කප.….(1) (සංඛිත්තං.) 

22. පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කම තීණි, 

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

අත්ථියාපඤ්ච, නත්ථියා එෙං…කප.…අවි කතපඤ්ච.(සංඛිත්තං.) 

සනි ස්සනදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

(අප්පච්චයම්පිඅසඞ්ඛතම්පිසනි ස්සනම්පින බ්භති.) 

10-1. සප්පටිඝදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-2. කුස ාකුස පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

23. අප්පටිඝං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

24. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… විප්පයුත්කත 
එෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

25. අප්පටිඝං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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3. අබයාෙතපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

26. සප්පටිඝං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොඅබයාෙකතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සප්පටිඝං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො
අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සප්පටිඝංඅබයාෙතංධම්මං
පටිච්ච සප්පටිකඝො අබයාෙකතො ච අප්පටිකඝො අබයාෙකතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…නව. 

අප්පටිඝං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො අබයාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා(සංඛිත්තං). 

27. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ එෙං, අධිපතියා නව…කප.…

අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය එෙං, පුක ජාකත

ආකසවකන එෙං, ෙම්කම නව, විපාකෙ නව…කප.… අවි කත නව
(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපච්චකයො 

28. සප්පටිඝං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොඅබයාෙකතොධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

29. නකහතුයා නව…කප.… කනොවි කත නව (සබ්බත්ථ නව, 
සංඛිත්තං). 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

30. අප්පටිකඝො අබයාෙකතොධම්කමොඅප්පටිඝස්සඅබයාෙතස්සධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 

31. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාතීණි, අනන්තක එෙං, 

සමනන්තක  එෙං, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය නව, 

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

ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකයපඤ්ච, ඣාකනතීණි, 
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මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත චත්තාරි, අත්ථියා නව, 

නත්ථියාඑෙං, වි කතඑෙං, අවි කතනව. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

32. සප්පටිකඝො අබයාෙකතො ධම්කමො සප්පටිඝස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්සසහජාතපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

33. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

සප්පටිඝදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

11-1. රූපීදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-2. කුස ාකුස පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

34. අරූපිං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අරූපී කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

35. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං (සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

36. අරූපිං අකුස ංධම්මංපටිච්චඅරූපීඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

37. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං). 

3. අබයාෙතපදං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

38. රූපිං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චරූපීඅබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අරූපිංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅරූපීඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

රූපිං අබයාෙතඤ්ච අරූපිං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච රූපී 
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

රූපිං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අරූපී අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මෙපච්චයා(සංඛිත්තං). 

39. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක  තීණි…කප.… අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ…කප.… පුක ජාකත එෙං, 

ආකසවකන එෙං, ෙම්කම නව, විපාකෙ නව…කප.… අවි කත නව 

(සංඛිත්තං). 

40. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනද්කව, නමග්ක නව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

41. අරූපී අබයාෙකතො ධම්කමො අරූපිස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

42. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාතීණි, අනන්තක එෙං, 

සමනන්තක  එෙං, සහජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය සත්ත, 

උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත එෙං, පච්ඡාජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, 

ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයඡ, ඣාකනතීණි, 

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතඑෙං, විප්පයුත්කතද්කව…කප.…අවි කතසත්ත 

(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාසත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

රූපීදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

11-1. ක ොකියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

43. ක ොකියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ක ොකුත්ත ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ක ොකුත්තක ො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ක ොකියංකුස ංධම්මංපටිච්චක ොකිකයොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

ක ොකුත්ත ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ක ොකුත්තක ො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

44. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාද්කව…කප.…ෙම්කම

ද්කව…කප.…අවි කතද්කව (සංඛිත්තං, අනුක ොමං). 

45. නඅධිපතියා ද්කව…කප.… නආකසවකන එෙං…කප.…
නවිප්පයුත්කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 
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46. ක ොකිකයො කුසක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ක ොකුත්තක ො කුසක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකිකයො කුසක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො කුසක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකිකයො කුසක ො ධම්කමො ක ොකියස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති.(1) 

ක ොකුත්තක ො කුසක ො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතාධිපති. ක ොකුත්තක ො කුසක ො
ධම්කමො ක ොකියස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මොධිපති.(2) (සංඛිත්තං.) 

47. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාතීණි, අනන්තක ද්කව, 

සමනන්තක  ද්කව, සහජාකත ද්කව…කප.… උපනිස්සකය චත්තාරි, 

ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං.) 

2. අකුස පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

48. ක ොකියං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

49. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං, 
සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිසබ්බත්ථ සදිසා). 

3. අබයාෙතපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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කෙතුපච්චකයො 

50. ක ොකියං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චක ොකිකයොඅබයාෙකතොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

ක ොකුත්ත ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච ක ොකුත්තක ො අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

ක ොකියං අබයාෙතඤ්ච ක ොකුත්ත ං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

ක ොකිකයොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

51. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… ආකසවකන එෙං, 

ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං, 
අනුක ොමං). 

52. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව…කප.…

නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච…කප.… නෙම්කම එෙං, 

නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං…කප.…නමග්ක  එෙං, නසම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං, 
පච්චනීයං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

53. ක ොකිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො ක ොකියස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ක ොකුත්තක ො අබයාෙකතො ධම්කමො ක ොකුත්ත ස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

54. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නිස්සකය සත්ත, 

උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, ආකසවකනඑෙං, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, ආහාක  චත්තාරි…කප.… මග්ක 

චත්තාරි, සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත…කප.…
අවි කතසත්ත(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

ක ොකියදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

13-1. කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

55. කෙනචි විඤ්කඤයයංකුස ංධම්මංපටිච්චකෙනචි විඤ්කඤකයයො
කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කෙනචි විඤ්කඤයයං කුස ං 
ධම්මං පටිච්ච කෙනචි නවිඤ්කඤකයයො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කෙනචි විඤ්කඤයයං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කෙනචි
විඤ්කඤකයයො කුසක ො ච කෙනචි නවිඤ්කඤකයයො කුසක ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

56. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නඅධිපතිපච්චකයො 

57. කෙනචි විඤ්කඤයයංකුස ංධම්මංපටිච්චකෙනචිවිඤ්කඤකයයො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා(සංඛිත්තං). 

58. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකනනව, නෙම්කමනව, නවිපාකෙනව…කප.… නවිප්පයුත්කත
නව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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59. කෙනචි විඤ්කඤකයයො කුසක ො ධම්කමො කෙනචි විඤ්කඤයයස්ස
කුස ස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

60. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 
සමනන්තක නව…කප.…ෙම්කමනව…කප.…අවි කත නව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පි පච්චනීයානුක ොමම්පි  ණිතං, එවං  කෙතබ්බං. 
කෙනචි විඤ්කඤයයං අකුස ම්පි කෙනචි විඤ්කඤයයං අබයාෙතම්පි
කෙනචි විඤ්කඤයයකුස සදිසංවිත්ථාක තබ්බං). 

කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

චූළන්ත දුෙංනිට්ඨිතං. 

14-1. ආසවදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

1. කනොආසවං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

2. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… ෙම්කම එෙං…කප.…
අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

2. අකුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

3. ආසවංඅකුස ං ධම්මංපටිච්චආසකවොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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4. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියානව…කප.…නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ

නව, නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.… සම්පයුත්තවාක ොපි සබ්බත්ථ 
විත්ථාක තබ්කබො.) 

5. ආසකවො අකුසක ො ධම්කමො ආසවස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො. 

6. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව (මජ්කඣතිණ්ෙං

සහජාතාධිපති  බ්භති), අනන්තක  නව…කප.… උපනිස්සකය නව, 

ආකසවකන නව, ෙම්කමතීණි…කප.…ඣාකනතීණි, මග්ක නව…කප.…

අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

3. අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

7. කනොආසවං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

8. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං.(සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පිපච්චයවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

ආසවදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

15-1. සාසවදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

9. සාසවංකුස ං ධම්මං පටිච්චසාසකවොකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

අනාසවංකුස ංධම්මංපටිච්චඅනාසකවොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

10. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාද්කව…කප.…අවි කත

ද්කව (සංඛිත්තං, අනුක ොමං). 
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11. නඅධිපතියා ද්කව…කප.… නආකසවකන එෙං…කප.…
නවිප්පයුත්කත ද්කව (සංඛිත්තං. පච්චනීයං. සහජාතවාක පි…කප.…
සම්පයුත්තවාක පිසබ්බත්ථද්කව). 

7. පඤ්ොවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

12. සාසකවො කුසක ො ධම්කමො සාසවස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනාසකවො කුසක ො ධම්කමො අනාසවස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

13. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

ද්කව…කප.… නිස්සකය ද්කව, උපනිස්සකය චත්තාරි, ආකසවකන

ද්කව…කප.…අවි කතද්කව (සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

2. අකුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

14. සාසවං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

15. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං.) 

3. අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

16. සාසවං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනාසවං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනාසවං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො

අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනාසවං අබයාෙතං ධම්මං
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පටිච්ච සාසකවො අබයාෙකතො ච අනාසකවො අබයාෙකතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

සාසවං අබයාෙතඤ්ච අනාසවං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සාසකවො 

අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

17. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…
ආකසවකන එෙං…කප.… විපාකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත 

චත්තාරි, නපච්ඡාජාකතනආකසවකනපඤ්ච, නෙම්කම…කප.…නමග්ක 
එෙං…කප.… නවිප්පයුත්කතද්කව…කප.…කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.… සම්පයුත්තවාක ොපි සබ්බත්ථ 
විත්ථාක තබ්කබො.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

18. සාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො සාසවස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො අනාසවස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

19. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා අනන්තක 

සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නිස්සකය

සත්ත, උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත පච්ඡාජාකත ද්කව, ආකසවකන

එෙං, ෙම්කම…කප.… මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත
තීණි…කප.…අවි කතසත්ත(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං  කෙතබ්බං.) 

සාසවදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

16-1. ආසවසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

20. ආසවවිප්පයුත්තං කුස ංධම්මංපටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතොකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

21. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං). 

2. අකුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

22. ආසවසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

ආසවවිප්පයුත්තංඅකුස ංධම්මංපටිච්චආසවසම්පයුත්කතොඅකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ආසවසම්පයුත්තං අකුස ඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තං අකුස ඤ්ච ධම්මං

පටිච්චආසවසම්පයුත්කතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

23. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං.සහජාතවාක පි…කප.… සම්පයුත්තවාක පිසබ්බත්ථපඤ්ච.) 

නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච…කප.…

නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

24. ආසවසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස
අකුස ස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

ආසවවිප්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො ආසවසම්පයුත්තස්ස අකුස ස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවසම්පයුත්කතොඅකුසක ොචආසවවිප්පයුත්කතොඅකුසක ොචධම්මා 

ආසවසම්පයුත්තස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

25. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා එෙං, අනන්තක 

සමනන්තක නව, සහජාකතඅඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකයපඤ්ච, උපනිස්සකය

ආකසවකන නව, ෙම්කම ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන මග්ක  තීණි, 
සම්පයුත්කතපඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

26. ආසවවිප්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො
අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

27. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ එෙං, නඅධිපතියා එෙං…කප.…
කනොවි කත එෙං (සංඛිත්තං. සහජාතවාක පි…කප.… සම්පයුත්තවාක පි
සබ්බත්ථ එෙං). 

28. ආසවවිප්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස 
අබයාෙතස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

29. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

ආසවසම්පයුත්තදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

17-1. ආසවසාසවදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

30. සාසවඤ්කචව කනොචආසවංකුස ංධම්මංපටිච්චසාසකවොකචව
කනොචආසකවොකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

31. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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2. අකුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

32. ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව
සාසකවොචඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සාසවඤ්කචවකනොචආසවංඅකුස ංධම්මංපටිච්චසාසකවොකචවකනො
චආසකවො අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච අකුස ඤ්ච සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං
අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කචව සාසකවො ච අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

33. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

34. සාසවඤ්කචව කනොචආසවංඅකුස ංධම්මංපටිච්චආසකවොකචව
සාසකවොචඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

35. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

36. ආසකවො කචව සාසකවොච අකුසක ො ධම්කමො ආසවස්ස කචව
සාසවස්සචඅකුස ස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

37. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

උපනිස්සකය ආකසවකන නව, ෙම්කම ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන තීණි, 
මග්ක සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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38. ආසකවො කචව සාසකවො ච අකුසක ො ධම්කමො ආසවස්ස කචව
සාසවස්ස ච අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
සහජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

39. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

3. අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

40. සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො
කචව කනො ච ආසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

41. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං.) 

ආසවසාසවදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

18-1. ආසවආසවසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

අකුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

42. ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්චඅකුස ංධම්මංපටිච්චආසකවො
කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 
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ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච අකුස ඤ්ච
ආසවසම්පයුත්තඤ්කචවකනො චආසවංඅකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චආසකවො
කචවආසවසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි(සංඛිත්තං). 

43. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නඅධිපතිපච්චකයො 

44. ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්චඅකුස ංධම්මංපටිච්ච ආසකවො
කචවආසවසම්පයුත්කතොචඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා. 

45. නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…සම්පයුත්තවාක පිසබ්බත්ථනව.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

46. ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමොආසවස්ස
කචවආසවසම්පයුත්තස්සචඅකුස ස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

47. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

ආසවආසවසම්පයුත්තදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

349 

පටුන 

19-1. ආසවවිප්පයුත්තසාසවදුෙ-කුස ත්තිෙං 

කුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

48. ආසවවිප්පයුත්තංසාසවංකුස ංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතො
සාසකවො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවවිප්පයුත්තං
අනාසවං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො කුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(2) (සංඛිත්තං.) 

49. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්කබො.) 

අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

50. ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
ආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවොඅබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංඅනාසවංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො
අනාසකවොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. ආසවවිප්පයුත්තං
අනාසවංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවො අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං අබයාෙතං 
ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො අබයාෙකතො ච
ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං අබයාෙතඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං
අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

51. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

ආකසවකන එෙං, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

350 

පටුන 

නකෙතුපච්චකයො 

52. ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
ආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවොඅබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

53. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව …කප.…

නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම
නවිපාකෙ…කප.…නමග්ක  එෙං…කප.…නවිප්පයුත්කත ද්කව…කප.…
කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නිස්සයවාක ොපි සංසට්ඨවාක ොපි 
සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

54. ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො
ආසවවිප්පයුත්තස්ස සාසවස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. 

ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවොඅබයාෙකතොධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස
අනාසවස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. 
ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස
සාසවස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස
සාසවස්සඅබයාෙතස්සචආසවවිප්පයුත්තස්සඅනාසවස්ස අබයාෙතස්සච

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස 

සාසවස්සඅබයාෙතස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවොඅබයාෙකතොධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස
අනාසවස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. 
ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො ආසවවිප්පයුත්තස්ස

සාසවස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. (2) 

(සංඛිත්තං.) 

55. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 
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නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, ආකසවකනඑෙං, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, ආහාක  චත්තාරි…කප.… අවි කත
සත්ත(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

56. ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො අබයාෙකතො ධම්කමො
ආසවවිප්පයුත්තස්සසාසවස්ස අබයාෙතස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

57. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙචත්තාරි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

ආසවවිප්පයුත්තසාසවදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

ආසවක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

20-1. සඤ්කඤොජනදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. කනොසඤ්කඤොජනං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

2. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

3. සඤ්කඤොජනං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සඤ්කඤොජනං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
කනොසඤ්කඤොජකනො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
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සඤ්කඤොජනං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො අකුසක ො ච

කනොසඤ්කඤොජකනො අකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

4. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කතනව
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.… නෙම්කම තීණි…කප.… 
නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.… සම්පයුත්තවාක ොපි පටිච්චවා සදිසා 
විත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

5. සඤ්කඤොජකනො අකුසක ො ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස අකුස ස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

6. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…උපනිස්සකය

ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන තීණි, මග්ක 
සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

7. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

8. කනොසඤ්කඤොජනං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො

අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

9. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

21-1. සඤ්කඤොජනියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

10. සඤ්කඤොජනියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනිකයො කුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අසඤ්කඤොජනියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අසඤ්කඤොජනිකයො කුසක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

11. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(යථා චූළන්ත දුකෙ ක ොකියදුෙ මනං, එවං ඉමම්පි ඤාතබ්බං. 
සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 

12. සඤ්කඤොජනියං අකුස ංධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජනිකයොඅකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

13. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

14. සඤ්කඤොජනියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනිකයො

අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අසඤ්කඤොජනියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අසඤ්කඤොජනිකයො

අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අසඤ්කඤොජනියංඅබයාෙතං 
ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අසඤ්කඤොජනියංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජනිකයො
අබයාෙකතො ච අසඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 
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සඤ්කඤොජනියං අබයාෙතඤ්ච අසඤ්කඤොජනියං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං 

පටිච්චසඤ්කඤොජනිකයොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

15. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

අවි කතපඤ්ච (සංඛිත්තං). 

චූළන්ත දුකෙ ක ොකියදුෙසදිසං. (සහජාතවාක ොපි…කප.… 
සම්පයුත්තවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

16. සඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනියස්ස

අබයාෙතස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අසඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො අසඤ්කඤොජනියස්ස
අබයාෙතස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

17. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා චත්තාරි…කප.…

අවි කතසත්ත (සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

18. සඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො සඤ්කඤොජනියස්ස
අබයාෙතස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… සහජාතපච්චකයන
පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන
පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…ආහා පච්චකයනපච්චකයො… 
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

19. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

22-1. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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කෙතුපච්චකයො 

20. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං.) 

21. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

22. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙපඤ්ච, අධිපතියාඑෙං…කප.…අවි කත

පඤ්ච(සංඛිත්තං, අනුක ොමං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

23. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතොඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා –
විචිකිච්ඡාසහ කත ඛන්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො.
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තංඅකුස ංධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා – උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ

පටිච්චඋද්ධච්චසහ කතො කමොකහො.(2) (සංඛිත්තං.) 

24. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච…කප.…

නෙම්කමතීණි…කප.…නවිප්පයුත්කත පඤ්ච(සංඛිත්තං, පච්චනීයං). 

7. පඤ්ොවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

25. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්සඅකුස ස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 
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සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස අකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…නව. 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො 
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

26. අධිපතියා එෙං, අනන්තක  සමනන්තක  නව, සහජාකත පඤ්ච, 

උපනිස්සකය ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත

පඤ්ච, අත්ථියාපඤ්ච.(සංඛිත්තං.) 

අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

27. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

23-1. සඤ්කඤොජනසඤ්කඤොජනියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

28. සඤ්කඤොජනියඤ්කචවකනොචසඤ්කඤොජනංකුස ංධම්මංපටිච්ච
සඤ්කඤොජනිකයොකචවකනොච සඤ්කඤොජකනොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

29. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

30. සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනියඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනිකයො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

31. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත 
නව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාතීණි, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 

32. සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනිකයො ච අකුසක ො ධම්කමො
සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනියස්ස ච අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

33. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

උපනිස්සකය ආකසවකන නව, ෙම්කම ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන තීණි, 
මග්ක සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

34. නකහතුයානව නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

35. සඤ්කඤොජනියඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං අබයාෙතං ධම්මං
පටිච්චසඤ්කඤොජනිකයොකචවකනොච සඤ්කඤොජකනොඅබයාෙකතොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

36. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

24-1. සඤ්කඤොජනසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

37. සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච අකුස ං ධම්මං
පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචවකනො චසඤ්කඤොජනංඅකුස ංධම්මං
පටිච්ච සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතොකචවකනොචසඤ්කඤොජකනොඅකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

සඤ්කඤොජනඤ්කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං අකුස ඤ්ච
සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච සඤ්කඤොජනං අකුස ඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

38. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාතීණි, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි… සම්පයුත්තවාක ොපි පටිච්චවා සදිසා 
විත්ථාක තබ්බා.) 

39. සඤ්කඤොජකනො කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො
ධම්කමො සඤ්කඤොජනස්ස කචව සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තස්ස ච අකුස ස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

40. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.…

උපනිස්සකය ආකසවකන නව, ෙම්කම ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන තීණි, 
මග්ක සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

41. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව, නඅධිපතියානව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

25-1. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තසඤ්කඤොජනියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

42. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං සඤ්කඤොජනියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො සඤ්කඤොජනිකයො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං අසඤ්කඤොජනියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො අසඤ්කඤොජනිකයොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

43. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව 

(සංඛිත්තං). 

(යථා චූළන්ත දුකෙ ක ොකියදුෙසදිසං. සහජාතවාක ොපි…කප.…
පඤ්හාවාක ොපි සබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බා.) 

44. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො සඤ්කඤොජනිකයො අකුසක ො ධම්කමො
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස සඤ්කඤොජනියස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

45. ආ ම්මකෙඑෙං (සබ්බත්ථඑෙං, සංඛිත්තං). 

46. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තංසඤ්කඤොජනියංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො සඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං අසඤ්කඤොජනියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො අසඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං අසඤ්කඤොජනියං
අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො සඤ්කඤොජනිකයො
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං
අසඤ්කඤොජනියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
සඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ච සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො

අසඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 
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සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං සඤ්කඤොජනියං අබයාෙතඤ්ච 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං අසඤ්කඤොජනියං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො සඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

47. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

ආකසවකන එෙං, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත

චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම එෙං, 

නවිපාකෙ එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව…කප.… කනොවි කත තීණි 

(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 

48. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො සඤ්කඤොජනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තස්ස සඤ්කඤොජනියස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

49. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක 

චත්තාරි…කප.…අවි කතසත්ත (සංඛිත්තං). 

50. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

සඤ්කඤොජනක ොච්ඡෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

26-1.  න් දුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

1. කනො න්ථං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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2. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං). 

3.  න්ථං අකුස ංධම්මංපටිච්ච න්කථොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.  න්ථං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.  න්ථං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච  න්කථො
අකුසක ො ච කනො න්කථො අකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.

(3) 

කනො න්ථං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

 න්ථං අකුස ඤ්ච කනො න්ථං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්කථො 
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

4. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කතනව 

(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.… සම්පයුත්තවාක ොපි පටිච්චවා සදිසා 
විත්ථාක තබ්බා.) 

5.  න්කථො අකුසක ො ධම්කමො  න්ථස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

6. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

ආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකනතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

7. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

8. කනො න්ථං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනො න්කථො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 
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9. කහතුයා එෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

27-1.  න් නියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

10.  න්ථනියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච  න්ථනිකයො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අ න්ථනියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අ න්ථනිකයො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

11. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං, 
ක ොකියක ොකුත්ත  මනසදිසං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 

12.  න්ථනියං අකුස ංධම්මංපටිච්ච න්ථනිකයොඅකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

13. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

14.  න්ථනියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච  න්ථනිකයො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අ න්ථනියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අ න්ථනිකයො අබයාෙකතො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(3) 

 න්ථනියං අබයාෙතඤ්ච අ න්ථනියං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

 න්ථනිකයොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

15. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච

(සංඛිත්තං, ක ොකියක ොකුත්ත  මනසදිසං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 
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28-1.  න් සම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

16.  න්ථවිප්පයුත්තංකුස ංධම්මංපටිච්ච න්ථවිප්පයුත්කතොකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

17. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං 

(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

18.  න්ථසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච  න්ථසම්පයුත්කතො
අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

 න්ථවිප්පයුත්තංඅකුස ංධම්මංපටිච්ච න්ථවිප්පයුත්කතො අකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ද්කව. 

 න්ථසම්පයුත්තං අකුස ඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තං අකුස ඤ්ච ධම්මං

පටිච්ච න්ථසම්පයුත්කතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

19. කහතුයා ඡ, ආ ම්මකෙ ඡ, අධිපතියා පඤ්ච…කප.… අවි කත ඡ
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ…කප.… නෙම්කම

චත්තාරි, නවිප්පයුත්කතඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…සම්පයුත්තවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 

20.  න්ථසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො  න්ථසම්පයුත්තස්ස
අකුස ස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

21. කහතුයා ඡ, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සහජාකත ඡ…කප.… නිස්සකය ඡ, උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, 

ෙම්කම චත්තාරි…කප.… මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කත ඡ…කප.…

අවි කතඡ (සංඛිත්තං). 
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22.  න්ථවිප්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච  න්ථවිප්පයුත්කතො
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

23. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

29-1.  න්  න් නියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

24.  න්ථනියඤ්කචව කනොච න්ථංකුස ංධම්මංපටිච්ච න්ථනිකයො 

කචව කනො ච  න්කථො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

25. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං, අවි කතඑෙං. 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

26.  න්ථඤ්කචව  න්ථනියඤ්චඅකුස ංධම්මංපටිච්ච න්කථොකචව
 න්ථනිකයොචඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

 න්ථනියඤ්කචව කනො ච  න්ථං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච  න්ථනිකයො
කචව කනොච න්කථොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

 න්ථඤ්කචව  න්ථනියංඅකුස ඤ්ච  න්ථනියඤ්කචවකනොච න්ථං
අකුස ඤ්චධම්මංපටිච්ච න්කථොකචව න්ථනිකයොච අකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

27. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව…කප.… නෙම්කම තීණි…කප.… 

නවිප්පයුත්කතනව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 
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28.  න්කථො කචව  න්ථනිකයො ච අකුසක ො ධම්කමො  න්ථස්ස කචව
 න්ථනියස්ස ච අකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

29. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… ෙම්කම

ආහාක ඉන්ද්රිකයඣාකනතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

30. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

31.  න්ථනියඤ්කචව කනො ච  න්ථං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
 න්ථනිකයො කචව කනො ච  න්කථො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

32. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

30-1.  න්  න් සම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

33.  න්ථඤ්කචව  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච අකුස ංධම්මංපටිච්ච න්කථො
කචව  න්ථසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

34. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව, නෙම්කම තීණි…කප.…
නවිප්පයුත්කත නව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…සම්පයුත්තවාක ොපිපටිච්චවා සදිසා.) 
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35.  න්කථො කචව  න්ථසම්පයුත්කතො ච අකුසක ොධම්කමො න්ථස්ස
කචව න්ථසම්පයුත්තස්සචඅකුස ස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

36. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…ෙම්කමආහාක ඉන්ද්රිකය

ඣාකනතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

37. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි  ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

31-1.  න් විප්පයුත්ත න් නියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

38.  න්ථවිප්පයුත්තං  න්ථනියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
 න්ථවිප්පයුත්කතො න්ථනිකයො කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

 න්ථවිප්පයුත්තංඅ න්ථනියංකුස ංධම්මංපටිච්ච  න්ථවිප්පයුත්කතො

අ න්ථනිකයොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

39. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බා.) 

40.  න්ථවිප්පයුත්තං  න්ථනියං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
 න්ථවිප්පයුත්කතො න්ථනිකයො අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

41. කහතුයා එෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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42.  න්ථවිප්පයුත්තං  න්ථනියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 

 න්ථවිප්පයුත්කතො  න්ථනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්තං අ න්ථනියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
 න්ථවිප්පයුත්කතො අ න්ථනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

 න්ථවිප්පයුත්තං  න්ථනියං අබයාෙතඤ්ච  න්ථවිප්පයුත්තං 
අ න්ථනියං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  න්ථවිප්පයුත්කතො  න්ථනිකයො

අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

43. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…විපාකෙපඤ්ච…කප.…
අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

44.  න්ථවිප්පයුත්කතො  න්ථනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො
 න්ථවිප්පයුත්තස්ස  න්ථනියස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

 න්ථවිප්පයුත්කතො අ න්ථනිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො 
 න්ථවිප්පයුත්තස්සඅ න්ථනියස්සඅබයාෙතස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි(සංඛිත්තං). 

45. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා චත්තාරි…කප.…
අවි කතසත්ත.(සංඛිත්තං.) 

46. නකහතුයා සත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙචත්තාරි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

 න්ථක ොච්ඡෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

(ඔඝක ොච්ඡෙම්පිකයො ක ොච්ඡෙම්පි ආසවක ොච්ඡෙකුස ත්තිෙසදිසං.) 

44-1. නීව ණදුෙ-කුස ත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. කනොනීව ෙං කුස ංධම්මංපටිච්චකනොනීව කෙොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

2. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

3. නීව ෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නීව කෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නීව ෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොනීව කෙො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නීව ෙංඅකුස ං ධම්මංපටිච්ච 
නීව කෙො අකුසක ො ච කනොනීව කෙො අකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

4. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

5. නීව ෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නීව කෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡානීව ෙං උද්ධච්චනීව ෙං පටිච්ච

අවිජ්ජානීව ෙං.(1) 

කනොනීව ෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නීව කෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ 

පටිච්චඅවිජ්ජානීව ෙං.(1) 

නීව ෙඤ්ච කනොනීව ෙඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නීව කෙො
අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡානීව ෙඤ්ච 

උද්ධච්චනීව ෙඤ්චසම්පයුත්තකෙචඛන්කධපටිච්චඅවිජ්ජානීව ෙං.(1) 

(සංඛිත්තං.) 

6. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව…කප.…

නෙම්කමතීණි…කප.…නවිප්පයුත්කතනව (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…සම්පයුත්තවාක පිසබ්බත්ථනව.) 
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7. නීව කෙො අකුසක ො ධම්කමො නීව ෙස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

8. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…ආකසවකන

නව, ෙම්කම ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං). 

9. කනොනීව ෙං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චකනොනීව කෙොඅබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

10. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

45-1. නීව ණියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

11. නීව ණියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නීව ණිකයො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනීව ණියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අනීව ණිකයො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

12. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා). 
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13. නීව ණියං අකුස ංධම්මංපටිච්චනීව ණිකයොඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

14. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

15. නීව ණියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නීව ණිකයො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනීව ණියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනීව ණිකයො අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නීව ණියං අබයාෙතඤ්ච අනීව ණියං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නීව ණිකයොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං). 

16. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… ආකසවකන

එෙං…කප.… විපාකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං).
(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 

46-1. නීව ණසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

17. නීව ෙවිප්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නීව ෙවිප්පයුත්කතො 
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

18. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

19. නීව ෙසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නීව ෙසම්පයුත්කතො 
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

20. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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21. නීව ෙවිප්පයුත්තංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චනීව ෙවිප්පයුත්කතො
අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

22. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

47-1. නීව ණනීව ණියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

23. නීව ණියඤ්කචව කනො ච නීව ෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නීව ණිකයො කචව කනො ච නීව කෙො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

24. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

25. නීව ෙඤ්කචව නීව ණියඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නීව කෙො
කචවනීව ණිකයොචඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නීව ණියඤ්කචවකනොචනීව ෙංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනීව ණිකයො
කචව කනොචනීව කෙොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නීව ෙඤ්කචව නීව ණියං අකුස ඤ්ච නීව ණියඤ්කචව කනො ච
නීව ෙං අකුස ඤ්චධම්මං පටිච්චනීව කෙොචනීව ණිකයොචඅකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

26. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථනව.) 

27. නීව ණියඤ්කචව කනො ච නීව ෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
නීව ණිකයො කචව කනො ච නීව කෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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28. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

48-1. නීව ණනීව ණසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

29. නීව ෙඤ්කචව නීව ෙසම්පයුත්තඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
නීව කෙො කචව නීව ෙසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

30. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථනව.) 

49-1. නීව ණවිප්පයුත්තනීව ණියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

31. නීව ෙවිප්පයුත්තං නීව ණියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

නීව ෙවිප්පයුත්කතො නීව ණිකයො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

නීව ෙවිප්පයුත්තං අනීව ණියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

නීව ෙවිප්පයුත්කතො අනීව ණිකයො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

32. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 
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33. නීව ෙවිප්පයුත්තං නීව ණියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
නීව ෙවිප්පයුත්කතො නීව ණිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

නීව ෙවිප්පයුත්තං අනීව ණියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
නීව ෙවිප්පයුත්කතො අනීව ණිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නීව ෙවිප්පයුත්තං නීව ණියං අබයාෙතඤ්ච නීව ෙවිප්පයුත්තං 
අනීව ණියංඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චනීව ෙවිප්පයුත්කතොනීව ණිකයො

අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

34. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… විපාකෙ පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ විත්ථාක තබ්බං.) 

නීව ෙක ොච්ඡෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

50-1. ප ාමාසදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. කනොප ාමාසං කුස ංධම්මංපටිච්චකනොප ාමාකසොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

2. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

3. ප ාමාසංඅකුස ං ධම්මංපටිච්චකනොප ාමාකසොඅකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කනොප ාමාසංඅකුස ංධම්මංපටිච්චකනොප ාමාකසොඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ප ාමාසං අකුස ඤ්ච කනොප ාමාසං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

කනොප ාමාකසො අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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4. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියාපඤ්ච, නපුක ජාකතපඤ්ච, නපච්ඡාජාකත 
පඤ්ච…කප.… (සංඛිත්තං). (සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි 

විත්ථාක තබ්බං.) 

5. කනොප ාමාකසො අකුසක ො ධම්කමො කනොප ාමාසස්ස අකුස ස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

6. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත
පඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

7. කනොප ාමාසං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චකනොප ාමාකසොඅබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

8. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

51-1. ප ාමට්ඨදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

9. ප ාමට්ඨං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ප ාමට්කඨො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අප ාමට්ඨං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අප ාමට්කඨො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

10. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි …කප.…පඤ්හාවාක ොපි විත්ථාක තබ්බා.) 
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11. ප ාමට්ඨං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ප ාමට්කඨො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

12. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

13. ප ාමට්ඨං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච ප ාමට්කඨො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අප ාමට්ඨංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅප ාමට්කඨොඅබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ප ාමට්ඨං අබයාෙතඤ්ච අප ාමට්ඨං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

ප ාමට්කඨොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

14. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… ආකසවකන

එෙං…කප.… අවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං). (සහජාතවා ම්පි…කප.…
පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

52-1. ප ාමාසසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

15. ප ාමාසවිප්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො
කුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

16. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං.) 

17. ප ාමාසසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසසම්පයුත්කතො

අකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො 

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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18. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව(සබ්බත්ථද්කව)…කප.…අවි කත
ද්කව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව)…කප.… 
නවිප්පයුත්කත ද්කව (සංඛිත්තං). (සහජාතවාක ොපි…කප.…
සම්පයුත්තවාක ොපි විත්ථාක තබ්බා.) 

19. ප ාමාසසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො ප ාමාසසම්පයුත්තස්ස

අකුස ස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො ප ාමාසවිප්පයුත්තස්ස

අකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

20. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියාචත්තාරි (මජ්ඣිකම

ච අන්කත ච ආ ම්මොධිපති), අනන්තක  ද්කව…කප.… සහජාකත

ද්කව…කප.… උපනිස්සකය චත්තාරි, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කම ද්කව, 
ආහාක ද්කව…කප.…මග්ක ද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

21. ප ාමාසවිප්පයුත්තං අබයාෙතංධම්මංපටිච්ච ප ාමාසවිප්පයුත්කතො
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

22. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

53-1. ප ාමාසප ාමට්ඨදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

23. ප ාමට්ඨඤ්කචව කනොචප ාමාසංකුස ංධම්මංපටිච්චප ාමට්කඨො 
කචව කනො ච ප ාමාකසො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

24. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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25. ප ාමාසඤ්කචව ප ාමට්ඨඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ප ාමට්කඨො
කචව කනො ච ප ාමාකසො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
එෙං. 

ප ාමට්ඨඤ්කචවකනොචප ාමාසං අකුස ංධම්මංපටිච්චප ාමට්කඨො 
කචවකනොචප ාමාකසොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ප ාමාසඤ්කචව ප ාමට්ඨං අකුස ඤ්ච ප ාමට්ඨඤ්කචව කනො ච
ප ාමාසං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…එෙං(සංඛිත්තං). 

26. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

27. ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො අකුසක ො ධම්කමො
ප ාමට්ඨස්සකචවකනොචප ාමාසස්ස අකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන
පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

28. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත

පඤ්ච (සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

29. ප ාමට්ඨඤ්කචව කනො ච ප ාමාසං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
ප ාමට්කඨො කචව කනො ච ප ාමාකසො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

30. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං).(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථඑෙං.) 

54-1. ප ාමාසවිප්පයුත්තප ාමට්ඨදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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31. ප ාමාසවිප්පයුත්තං ප ාමට්ඨං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ප ාමට්කඨො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්තං අප ාමට්ඨං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

ප ාමාසවිප්පයුත්කතො අප ාමට්කඨො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

32. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
ක ොකියක ොකුත්ත දුෙසදිසං. සහජාතවාක ොපි…කප.… පඤ්හාවාක ොපි
විත්ථාක තබ්බා.) 

33. ප ාමාසවිප්පයුත්තං ප ාමට්ඨං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ප ාමට්කඨො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සබ්බත්ථඑෙං). 

34. ප ාමාසවිප්පයුත්තං ප ාමට්ඨං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
ප ාමාසවිප්පයුත්කතො ප ාමට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

ප ාමාසවිප්පයුත්තං අප ාමට්ඨං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
ප ාමාසවිප්පයුත්කතො අප ාමට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

ප ාමාසවිප්පයුත්තං ප ාමට්ඨං අබයාෙතඤ්ච ප ාමාසවිප්පයුත්තං 
අප ාමට්ඨංඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චප ාමාසවිප්පයුත්කතොප ාමට්කඨො

අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

35. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. ක ොකියදුෙසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං.) 

ප ාමාසක ොච්ඡෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

55-1. සා ම්මණදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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1. සා ම්මෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකෙො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(යථා සප්පච්චයංකුස ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

2. සා ම්මෙං අකුස ංධම්මං පටිච්චසා ම්මකෙො අකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(යථාසප්පච්චයංඅකුස ං, එවංොතබ්බං.) 

3. සා ම්මෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සා ම්මකෙො අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අනා ම්මෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනා ම්මකෙො අබයාෙකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සා ම්මෙං අබයාෙතඤ්ච අනා ම්මෙං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
සා ම්මකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

4. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

අඤ්ඤමඤ්කඤඡ…කප.…පුක ජාකතඑෙං, ආකසවකනඑෙං (සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනද්කව, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කෙතු-ආ ම්මණ-අධිපතිපච්චයා 

5. සා ම්මකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සා ම්මෙස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

6. සා ම්මකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සා ම්මෙස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනා ම්මකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සා ම්මෙස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. 

7. සා ම්මකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සා ම්මෙස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…
තීණි. අනා ම්මකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සා ම්මෙස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති(සංඛිත්තං). 

8. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 

එෙං…කප.… සහජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය සත්ත, 
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උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත එෙං, පච්ඡාජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ තීණි, සම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

56-1. චිත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

9. චිත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කනොචිත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කනොචිත්තංකුස ංධම්මංපටිච්චචිත්කතොකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කනොචිත්තංකුස ංධම්මංපටිච්චචිත්කතො

කුසක ොච කනොචිත්කතොකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

චිත්තං කුස ඤ්ච කනොචිත්තං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො

කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

10. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච (සබ්බත්ථ පඤ්ච), අවි කත
පඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආකසවකන පඤ්ච, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත 
පඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

11. කනොචිත්කතො කුසක ො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කනොචිත්කතො කුසක ො ධම්කමො චිත්තස්ස
කුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කනොචිත්කතො කුසක ො 
ධම්කමො චිත්තස්ස කුස ස්ස ච කනොචිත්තස්ස කුස ස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 

12. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව…කප.… සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය පඤ්ච, උපනිස්සකය

ආකසවකනනව, ෙම්කම තීණි, ආහාක  ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන මග්ක 

තීණි, සම්පයුත්කතපඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 
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නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

13. චිත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

කනොචිත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොචිත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො
අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොචිත්තං අකුස ං ධම්මං
පටිච්චචිත්කතොඅකුසක ොච කනොචිත්කතොඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

චිත්තං අකුස ඤ්ච කනොචිත්තංඅකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතො

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

14. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච.

(සංඛිත්තං. චිත්තදුෙකුස සදිසං, නකහතුයාපි ෙත්තබ්බං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිොතබ්බං). 

15. චිත්තං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොඅබයාෙකතොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

කනොචිත්තංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොඅබයාෙකතොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොචිත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො
අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කනොචිත්තංඅබයාෙතංධම්මං
පටිච්ච චිත්කතො අබයාෙකතො ච කනොචිත්කතො අබයාෙකතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

චිත්තං අබයාෙතඤ්ච කනොචිත්තං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

කනොචිත්කතොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) (සංඛිත්තං.) 

16. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙපඤ්ච…කප.…විපාකෙපඤ්ච…කප.…
අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච…කප.…

නපුක ජාකත නපච්ඡාජාකතනආකසවකනපඤ්ච, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ
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පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන පඤ්ච, නමග්ක 

පඤ්ච, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච…කප.… කනොවි කත
තීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

17. කනොචිත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො කනොචිත්තස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො… තීණි (චිත්තදුෙකුස සදිසං
විත්ථාක තබ්බං). 

18. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව…කප.…සහජාකත පඤ්ච, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනනව, ෙම්කම

තීණි, විපාකෙ පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, නත්ථියා

නව…කප.…අවි කතපඤ්ච (සංඛිත්තං). 

57-1. කචතසිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

19. කචතසිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කචතසිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කචතසිෙංකුස ංධම්මංපටිච්ච
කචතසිකෙො කුසක ො ච අකචතසිකෙො කුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අකචතසිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

කචතසිෙංකුස ඤ්චඅකචතසිෙංකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චකචතසිකෙො 

කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

20. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…
අවි කතපඤ්ච. 

නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච…කප.… නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ පඤ්ච…කප.…නවිප්පයුත්කත පඤ්ච (සංඛිත්තං, සහජාතවා ාදි
විත්ථාක තබ්කබො). 
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21. කචතසිකෙො කුසක ො ධම්කමො කචතසිෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

22. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (ආදිම්හි තීණි, 

සහජාතාධිපති, මජ්ඣිකමසු තීසු මජ්ඣිමානුක ොමිොකයව පඤ්හා, 

සහජාතාධිපති,) අනන්තක  නව…කප.… සහජාකත පඤ්ච…කප.…

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය

පඤ්ච, ඣාකන තීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, 
නත්ථියානව…කප.…අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

23. කචතසිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කචතසිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙො
අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කචතසිෙං අකුස ං ධම්මං
පටිච්ච කචතසිකෙො අකුසක ො ච අකචතසිකෙො අකුසක ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අකචතසිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො අකුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කචතසිෙං අකුස ඤ්ච අකචතසිෙං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

කචතසිකෙො අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

24. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච

(සංඛිත්තං, යථා කුස නයං එවං නකහතුපච්චයම්පි ොතබ්බං).
(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පි විත්ථාක තබ්බං). 

25. කචතසිෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කචතසිෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 

අකචතසිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කචතසිෙං
අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො අබයාෙකතො ච අකචතසිකෙො

අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

අකචතසිෙංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅකචතසිකෙොඅබයාෙකතොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කචතසිෙං අබයාෙතඤ්ච අකචතසිෙං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කචතසිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි 

(සංඛිත්තං). 
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26. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…පුක ජාකත

ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම නව, විපාකෙ නව…කප.… අවි කත නව
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව (සබ්කබ 

ොතබ්බා)…කප.… නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන ඡ, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත ඡ…කප.… කනොවි කත තීණි. (සංඛිත්තං, සහජාතවා ාදි
විත්ථාක තබ්කබො). 

27. කචතසිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො කචතසිෙස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

28. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (එත්ථ ඡසු

සහජාතාධිපති), අනන්තක  නව…කප.… සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ

නව, නිස්සකයනව, උපනිස්සකයනව, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනනව, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, 

මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා

නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

58-1. චිත්තසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

29. චිත්තසම්පයුත්තංකුස ංධම්මංපටිච්චචිත්තසම්පයුත්කතොකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

30. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

31. චිත්තසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො
අකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

32. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං).(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථඑෙං.) 

අබයාෙතපදං–කෙතුපච්චකයො 
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33. චිත්තසම්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො
අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.චිත්තසම්පයුත්තංඅබයාෙතං 
ධම්මං පටිච්ච චිත්තවිප්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. චිත්තසම්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසම්පයුත්කතොඅබයාෙකතොච චිත්තවිප්පයුත්කතොඅබයාෙකතොචධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

චිත්තවිප්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච චිත්තවිප්පයුත්කතො
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. චිත්තවිප්පයුත්තංඅබයාෙතං
ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. චිත්තවිප්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසම්පයුත්කතොඅබයාෙකතොචචිත්තවිප්පයුත්කතො අබයාෙකතොචධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

චිත්තසම්පයුත්තංඅබයාෙතඤ්චචිත්තවිප්පයුත්තං අබයාෙතඤ්චධම්මං
පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
චිත්තසම්පයුත්තං අබයාෙතඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච චිත්තවිප්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
චිත්තසම්පයුත්තං අබයාෙතඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතොඅබයාෙකතොචචිත්තවිප්පයුත්කතොඅබයාෙකතොච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

34. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

අඤ්ඤමඤ්කඤඡ…කප.…පුක ජාකතඑෙං, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කමනව, 
විපාකෙනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නපුක ජාකත නව…කප.… නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  

එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන ද්කව, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව(සංඛිත්තං, සහජාතවා ාදිවිත්ථාක තබ්කබො). 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

35. චිත්තසම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස
අබයාෙතස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

චිත්තසම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස 

අබයාෙතස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

චිත්තවිප්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො චිත්තසම්පයුත්තස්ස 

අබයාෙතස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 
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36. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක 

එෙං…කප.… සහජාකත සත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, නිස්සකය සත්ත, 

උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකත එෙං, පච්ඡාජාකත එෙං, ආකසවකන එෙං, 

ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයඡ, ඣාකනතීණි, 

මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතඑෙං, විප්පයුත්කත ද්කව(සංඛිත්තං). 

59-1. චිත්තසංසට්ඨදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

37. චිත්තසංසට්ඨං කුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්කඨො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

38. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං

(සංඛිත්තං). (සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

39. චිත්තසංසට්ඨං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්කඨො අකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

40. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං).(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථඑෙං.) 

41. චිත්තසංසට්ඨං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්කඨො
අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොචිත්තසංසට්ඨං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසංසට්කඨො 
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

චිත්තසංසට්ඨං අබයාෙතඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච චිත්තසංසට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි(සංඛිත්තං). 

42. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

(යථා චිත්තසම්පයුත්තදුෙං අබයාෙතසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… 
පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

60-1. චිත්තසමුට්ඨානදුෙ-කුස ත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

43. චිත්තසමුට්ඨානං කුස ංධම්මංපටිච්චචිත්තසමුට්ඨාකනොකුසක ො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. චිත්තසමුට්ඨානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
චිත්තසමුට්ඨානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො කුසක ො ච

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො කුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

කනොචිත්තසමුට්ඨානංකුස ංධම්මංපටිච්චචිත්තසමුට්ඨාකනොකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

චිත්තසමුට්ඨානං කුස ඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානං කුස ඤ්ච ධම්මං 

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

44. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච (සබ්බත්ථ පඤ්ච), අවි කත
පඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච…කප.… නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ පඤ්ච…කප.…නවිප්පයුත්කත පඤ්ච (සංඛිත්තං, සහජාතවා ාදි
විත්ථාක තබ්කබො). 

45. චිත්තසමුට්ඨාකනො කුසක ො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස කුස ස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

46. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක නව, සහජාකතපඤ්ච…කප.… උපනිස්සකයනව, ආකසවකන

නව, ෙම්කමතීණි, ආහාක පඤ්ච, ඉන්ද්රිකයපඤ්ච, ඣාකන තීණි, මග්ක 

තීණි, සම්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච 

(සංඛිත්තං). 

47. චිත්තසමුට්ඨානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො
අකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො 

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

388 

පටුන 

චිත්තසමුට්ඨානං අකුස ඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානං අකුස ඤ්ච ධම්මං

පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං). 

48. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(කුස ත්තිෙසදිසං සහජාතවා ම්පි …කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං.) 

49. චිත්තසමුට්ඨානං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො
අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොචිත්තසමුට්ඨානං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො 
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

චිත්තසමුට්ඨානං අබයාෙතඤ්ච කනොචිත්තසමුට්ඨානං අබයාෙතඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

50. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා පඤ්ච (සබ්බත්ථනව), 

පුක ජාකතපඤ්ච, ආකසවකනපඤ්ච…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ ඡ, නඅධිපතියා නව…කප.…නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙ ඡ, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන ඡ, 

නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත ඡ, නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොනත්ථියා ඡ, 
කනොවි කතඡ(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

51. චිත්තසමුට්ඨාකනො අබයාෙකතො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස
අබයාෙතස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

චිත්තසමුට්ඨාකනො අබයාෙකතො ධම්කමො චිත්තසමුට්ඨානස්ස
අබයාෙතස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

52. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක  නව

(සබ්බත්ථනව), පුක ජාකතනව, පච්ඡාජාකත නව, ආකසවකනනව, ෙම්කම

තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක  නව (චිත්තසමුට්ඨානමූ ං 
කනොචිත්තසමුට්ඨානස්ස ෙබළීොක ො ආහාක ො ොතබ්කබො.
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො චිත්තසමුට්ඨානස්ස ෙබළීොක ො ආහාක ො ඝටකන

මජ්කඣ ෙබළීොක ො ආහාක ො), ඉන්ද්රිකය නව (රූපජීවිතින්ද්රියං එෙං), 
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ඣාකනතීණි, මග්ක තීණි, සම්පයුත්කතපඤ්ච, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියා

නව, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

61-1. චිත්තසෙභූදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

53. චිත්තසහභං කුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසහභූ කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. චිත්තසහභංකුස ංධම්මංපටිච්චකනොචිත්තසහභූ
කුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.චිත්තසහභංකුස ං ධම්මංපටිච්ච
චිත්තසහභූ කුසක ො ච කනොචිත්තසහභූ කුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

කනොචිත්තසහභං කුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසහභූ කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

චිත්තසහභං කුස ඤ්ච කනොචිත්තසහභං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

චිත්තසහභූකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

54. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච

(සංඛිත්තං). (සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

55. චිත්තසහභං අකුස ංධම්මංපටිච්චචිත්තසහභූඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

කනොචිත්තසහභංඅකුස ංධම්මංපටිච්චචිත්තසහභූඅකුසක ොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

චිත්තසහභං අකුස ඤ්ච කනොචිත්තසහභං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

චිත්තසහභූඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

56. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 
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57. චිත්තසහභං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසහභූ අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

කනොචිත්තසහභංඅබයාෙතංධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසහභූඅබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

චිත්තසහභං අබයාෙතඤ්ච කනොචිත්තසහභං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච චිත්තසහභූ අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි 

(සංඛිත්තං). 

58. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව. (සංඛිත්තං.

යථා කචතසිෙදුෙමූ ා තීණි  මනා, එවං ඉකමපි තීණි  මනා ොතබ්බා.
සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

62-1. චිත්තානුපරිවත්තිදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

59. චිත්තානුපරිවත්තිං කුස ංධම්මංපටිච්ච චිත්තානුපරිවත්තීකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොචිත්තානුපරිවත්තිංකුස ංධම්මංපටිච්චචිත්තානුපරිවත්තී කුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

චිත්තානුපරිවත්තිංකුස ඤ්ච කනොචිත්තානුපරිවත්තිංකුස ඤ්ච ධම්මං

පටිච්ච චිත්තානුපරිවත්තී කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

60. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

61. චිත්තානුපරිවත්තිං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තානුපරිවත්තී
අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොචිත්තානුපරිවත්තිං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තානුපරිවත්තී 

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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චිත්තානුපරිවත්තිං අකුස ඤ්ච කනොචිත්තානුපරිවත්තිං අකුස ඤ්ච 

ධම්මංපටිච්චචිත්තානුපරිවත්තීඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

62. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

63. චිත්තානුපරිවත්තිං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච චිත්තානුපරිවත්තී
අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

64. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව…කප.… අවි කතනව (සංඛිත්තං.
කචතසිෙදුෙසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං.) 

63-1. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

65. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
කුසක ො ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං කුස ඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං 
කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

66. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච.

(සංඛිත්තං. යථා මහන්ත දුකෙ කචතසිෙදුෙකුස සදිසං, තත්තො එව
පඤ්හා.සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 
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67. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං අකුස ඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං 
අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

68. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. කචතසිෙදුෙඅකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

69. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං අබයාෙතඤ්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං 
අබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොඅබයාෙකතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

70. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…පුක ජාකත

පඤ්ච, ආකසවකනපඤ්ච, ෙම්කමනව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි…කප.… නෙම්කම චත්තාරි, 

නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඡ, නමග්ක 

නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවි කත තීණි (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං). 

71. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො අබයාෙකතො ධම්කමො 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො (සංඛිත්තං). 

72. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (එත්ථ ඡසු

සහජාතාධිපති), අනන්තක  නව (සබ්බත්ථ නව), පුක ජාකත තීණි, 
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පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාක 

නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන තීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත පඤ්ච, 

විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

64-1. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභූදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

73. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං කුස ඤ්ච 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

(සංඛිත්තං.) 

74. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

75. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි. 
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කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං අකුස ඤ්ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

76. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

77. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

78. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතනව. (සංඛිත්තං.
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙඅබයාෙතසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

65-1. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

79. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං කුස ඤ්ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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80. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

81. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

82. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

83. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… අවි කත නව. (සංඛිත්තං.
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙඅබයාෙතසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… 
පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

66-1. අජ්ඣත්තිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

84. අජ්ඣත්තිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

බාහි ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.බාහි ංකුස ංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. බාහි ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො

කුසක ො චබාහික ොකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අජ්ඣත්තිෙං කුස ඤ්ච බාහි ං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච බාහික ො

කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

396 

පටුන 

85. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච.
(සංඛිත්තං. චිත්තදුෙසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං). 

86. අජ්ඣත්තිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

බාහි ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. බාහි ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. බාහි ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
අජ්ඣත්තිකෙො අකුසක ො ච බාහික ො අකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අජ්ඣත්තිෙං අකුස ඤ්ච බාහි ං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච බාහික ො 

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

87. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච.
(සංඛිත්තං. චිත්තදුෙසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං.) 

88. අජ්ඣත්තිෙං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තිකෙොඅබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

බාහි ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච බාහික ො අබයාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අජ්ඣත්තිෙං අබයාෙතඤ්ච බාහි ං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අජ්ඣත්තිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

89. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය පඤ්ච, පුක ජාකත

පඤ්ච, ආකසවකන පඤ්ච, ෙම්කම…කප.… මග්ක  නව, සම්පයුත්කත

පඤ්ච, විප්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව, නඅධිපතියානව…කප.…නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙපඤ්ච, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනපඤ්ච, 

නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා

නව, කනොවි කත නව (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 
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90. බාහික ො අබයාෙකතො ධම්කමො බාහි ස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

බාහික ො අබයාෙකතො ධම්කමො බාහි ස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

91. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (අජ්ඣත්තිකෙො

බාහි ස්ස  මනොක  සහජාතාධිපති, මජ්කඣ තීසුපි සහජාතාධිපති), 

අනන්තක  නව, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත නව (ආ ම්මෙපුක ජාතම්පි 

වත්ථුපුක ජාතම්පි), පච්ඡාජාකත නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, 

විපාකෙනව, ආහාක නව (තිණ්ෙන්නංෙබළීොක ොආහාක ො), ඉන්ද්රිකය

නව (තිණ්ෙන්නං රූපජීවිතින්ද්රියං), ඣාකන මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත

පඤ්ච, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව…කප.…අවි කත නව(සංඛිත්තං). 

67-1. උපාදාදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

92. කනොඋපා ා කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපා ා කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

93. කනොඋපා ා අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපා ා අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං.) 

94. උපා ා අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපා ා අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

කනොඋපා ා අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපා ා අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොඋපා ා අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච උපා ා 
අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කනොඋපා ාඅබයාෙතං ධම්මං
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පටිච්චඋපා ාඅබයාෙකතොචකනොඋපා ාඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) 

උපා ා අබයාෙතඤ්ච කනොඋපා ා අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

කනොඋපා ා අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

95. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අඤ්ඤමඤ්කඤ

පඤ්ච…කප.…පුක ජාකතඑෙං, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කමපඤ්ච, විපාකෙ
පඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච…කප.…

නපුක ජාකත පඤ්ච…කප.… නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක 

තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්ක  පඤ්ච, නසම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

96. කනොඋපා ා අබයාෙකතොධම්කමොකනොඋපා ාඅබයාෙතස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

උපා ා අබයාෙකතො ධම්කමො කනොඋපා ා අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපා ා අබයාෙකතො ධම්කමො කනොඋපා ා අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපා ා අබයාෙකතො ධම්කමො කනොඋපා ා අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො… තීණි (පඨකම ද්කවපි අධිපතී, ද්වීසු
සහජාතාධිපති). 

උපා ා අබයාෙකතො ධම්කමො කනොඋපා ා අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනොඋපා ා අබයාෙකතො ධම්කමො කනොඋපා ා අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

97. උපනිස්සකය ද්කව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ආකසවකන

එෙං, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ තීණි, ආහාක  ඡ, ඉන්ද්රිකය සත්ත, ඣාකන

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

නව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 
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68-1. උපාදින්නදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

98. අනුපාදින්නං කුස ංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්කනොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සබ්බත්ථ
එෙං. සංඛිත්තං. සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පි එෙං
සප්පච්චයකුස සදිසං). 

99. අනුපාදින්නං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො අකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

100. උපාදින්නං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්කනො අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො අබයාෙකතො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

උපාදින්නං අබයාෙතඤ්ච අනුපාදින්නං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්කනොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–උපාදින්කන 

ඛන්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.(1) (සංඛිත්තං.) 

101. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා එෙං…කප.…

පුක ජාකතද්කව, ආකසවකනඑෙං, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙපඤ්ච…කප.…
අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකෙ චත්තාරි, නඅධිපතියා පඤ්ච…කප.…

නපුක ජාකතචත්තාරි, නපච්ඡාජාකතනආකසවකනපඤ්ච, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක  ද්කව, නඉන්ද්රිකය ද්කව, නඣාකන ද්කව, 

නමග්ක  පඤ්ච, නසම්පයුත්කත චත්තාරි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියා චත්තාරි, කනොවි කත චත්තාරි (සංඛිත්තං. සහජාතවා ාදි
විත්ථාක තබ්කබො). 

කෙතු-පුක ජාතපච්චයා 
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102. උපාදින්කනො අබයාෙකතො ධම්කමො උපාදින්නස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අනුපාදින්කනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්කනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති…
එෙං. 

උපාදින්කනො අබයාෙකතොධම්කමොඋපාදින්නස්ස අබයාෙතස්සධම්මස්ස

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මෙපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං (ද්කව
පඤ්හා). 

අනුපාදින්කනො අබයාෙකතො ධම්කමො අනුපාදින්නස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්ස පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව (ආ ම්මෙපුක ජාතංකයව, 

ඝටනාද්කව, ආ ම්මෙපුක ජාතම්පිවත්ථුපුක ජාතම්පි). 

103. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි (උපාදින්නමූ කෙ ද්කව, 

අනුපාදින්නමූ කෙ ද්කව), අධිපතියා එෙං, අනන්තක  සමනන්තක 

චත්තාරි, සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නිස්සකය පඤ්ච, 

උපනිස්සකය චත්තාරි, පුක ජාකත ඡ, පච්ඡාජාකත ඡ, ආකසවකන එෙං, 

ෙම්කමචත්තාරි, විපාකෙචත්තාරි, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකන

චත්තාරි, මග්ක චත්තාරි, සම්පයුත්කතද්කව, විප්පයුත්කතඡ, අත්ථියා නව, 

නත්ථියාචත්තාරි, වි කතචත්තාරි, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

මහන්ත දුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

69-1. උපාදානදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

1. කනොඋපා ානං කුස ංධම්මංපටිච්චකනොඋපා ාකනොකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

2. උපා ානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච උපා ාකනො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.උපා ානං අකුස ං ධම්මංපටිච්චකනොඋපා ාකනො
අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. උපා ානං අකුස ං ධම්මං
පටිච්ච උපා ාකනො අකුසක ො ච කනොඋපා ාකනො අකුසක ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

කනොඋපා ානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපා ාකනො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

උපා ානං අකුස ඤ්ච කනොඋපා ානං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
උපා ාකනො අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

3. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව (සබ්බත්ථ නව), අවි කත නව
(සංඛිත්තං). 

4. කනොඋපා ානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපා ාකනො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

5. නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා නව, නපුක ජාකත නව…කප.…

නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කත නව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ාදිවිත්ථාක තබ්කබො). 

6. උපා ාකනො අකුසක ො ධම්කමො උපා ානස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

7. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව(කනොඋපා ානමූ කෙ

තීණි, සහජාතාධිපති), අනන්තක නව…කප.… නිස්සකයනව, උපනිස්සකය 

නව, ආකසවකනනව, ෙම්කම තීණි (කනොඋපා ානමූ කෙ), ආහාක තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්ක  නව, සම්පයුත්කත නව, අත්ථියා
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

8. කනොඋපා ානං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චකනොඋපා ාකනොඅබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

9. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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70-1. උපාදානියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

10. උපා ානියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච උපා ානිකයො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනුපා ානියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අනුපා ානිකයො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

11. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
ක ොකියක ොකුත්ත දුෙකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං.) 

12. උපා ානියං අකුස ංධම්මංපටිච්චඋපා ානිකයොඅකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

13. උපා ානියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච උපා ානිකයො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනුපා ානියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනුපා ානිකයො අබයාෙකතො 

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනුපා ානියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
උපා ානිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනුපා ානියං
අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච උපා ානිකයො අබයාෙකතො ච අනුපා ානිකයො

අබයාෙකතො චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

උපා ානියං අබයාෙතඤ්ච අනුපා ානියං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

උපා ානිකයොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

14. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… ආකසවකන
එෙං…කප.… අවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං. ක ොකියදුෙඅබයාෙතසදිසං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

71-1. උපාදානසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

15. උපා ානවිප්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච උපා ානවිප්පයුත්කතො
කුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

16. උපා ානසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්චඋපා ානසම්පයුත්කතො 
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

උපා ානවිප්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච උපා ානවිප්පයුත්කතො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ද්කව. 

උපා ානසම්පයුත්තං අකුස ඤ්ච උපා ානවිප්පයුත්තං අකුස ඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච උපා ානසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

17. කහතුයාඡ, ආ ම්මකෙඡ(සබ්බත්ථඡ), අවි කතඡ(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියාඡ…කප.…නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙ

ඡ, නවිප්පයුත්කතඡ(සංඛිත්තං.සහජාතවා ාදිවිත්ථාක තබ්කබො). 

18. උපා ානසම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො උපා ානසම්පයුත්තස්ස 

අකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

උපා ානවිප්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො උපා ානවිප්පයුත්තස්ස 
අකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

උපා ානසම්පයුත්කතො අකුසක ො ච උපා ානවිප්පයුත්කතො අකුසක ො ච 
ධම්මා උපා ානසම්පයුත්තස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො (සංඛිත්තං). 

19. කහතුයා ඡ, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව

(උපා ානසම්පයුත්තමූ කෙ තීණි, සහජාතාධිපති, උපා ානවිප්පයුත්කත

එෙං), අනන්තක නව, සමනන්තක නව, සහජාකතඡ, අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, 

නිස්සකයඡ, උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, ෙම්කමචත්තාරි, ආහාක 
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චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකනචත්තාරි, මග්ක චත්තාරි, සම්පයුත්කත

ඡ, අත්ථියා ඡ, නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතඡ(සංඛිත්තං). 

20. උපා ානවිප්පයුත්තං අබයාෙතංධම්මංපටිච්ච උපා ානවිප්පයුත්කතො
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

72-1. උපාදානඋපාදානියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

21. උපා ානියඤ්කචව කනො ච උපා ානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
උපා ානිකයො කචව කනො ච උපා ාකනො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

22. උපා ානඤ්කචව උපා ානියඤ්චඅකුස ංධම්මංපටිච්චඋපා ාකනො
කචවඋපා ානිකයොචඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

උපා ානියඤ්කචව කනොචඋපා ානංඅකුස ංධම්මං පටිච්චඋපා ානිකයො
කචව කනො ච උපා ාකනො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…

තීණි. 

උපා ානඤ්කචව උපා ානියං අකුස ඤ්ච උපා ානියඤ්කචව කනො ච
උපා ානං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච උපා ාකනො කචව උපා ානිකයො ච
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

23. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව…කප.… අවි කතනව (සංඛිත්තං.
ඉමං  මනං උපා ානදුෙඅකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 
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24. උපා ානියඤ්කචව කනො ච උපා ානං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 

උපා ානිකයො කචව කනො ච උපා ාකනො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

25. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

73-1. උපාදානඋපාදානසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

26. උපා ානඤ්කචව උපා ානසම්පයුත්තඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
උපා ාකනො කචව උපා ානසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

උපා ානසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච උපා ානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
උපා ානසම්පයුත්කතො කචව කනො ච උපා ාකනො අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

උපා ානඤ්කචව උපා ානසම්පයුත්තං අකුස ඤ්ච 
උපා ානසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච උපා ානං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
උපා ාකනො කචව උපා ානසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

27. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත
නව (සංඛිත්තං). (ඉමං  මනං උපා ානදුෙඅකුස සදිසං. ඉධ පන
කහතුපච්චයාඉ ංනානං.සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ
නව.) 

74-1. උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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28. උපා ානවිප්පයුත්තං උපා ානියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

උපා ානවිප්පයුත්කතො උපා ානිකයො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

උපා ානවිප්පයුත්තං අනුපා ානියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

උපා ානවිප්පයුත්කතො අනුපා ානිකයො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

29. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
ක ොකියදුෙකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං). 

30. උපා ානවිප්පයුත්තං උපා ානියං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
උපා ානවිප්පයුත්කතො උපා ානිකයො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සබ්බත්ථ එෙං). 

උපා ානවිප්පයුත්තං උපා ානියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
උපා ානවිප්පයුත්කතො උපා ානිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

උපා ානවිප්පයුත්තං අනුපා ානියං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
උපා ානවිප්පයුත්කතො අනුපා ානිකයො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

උපා ානවිප්පයුත්තං උපා ානියං අබයාෙතඤ්ච උපා ානවිප්පයුත්තං 
අනුපා ානියං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච උපා ානවිප්පයුත්කතො

උපා ානිකයොඅබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

31. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. ක ොකියදුෙඅබයාෙතසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
පඤ්හාවා ම්පිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බං). 

උපා ානක ොච්ඡෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

75-1. කික සදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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1. කනොකික සං කුස ංධම්මංපටිච්ච කනොකික කසොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

2. කික සං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කික කසො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොකික සංඅකුස ංධම්මංපටිච්චකනොකික කසොඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කික සංඅකුස ඤ්චකනොකික සංඅකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චකික කසො 
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

3. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව (සබ්බත්ථ නව), අවි කත නව
(සංඛිත්තං). 

4. කික සං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කික කසො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–විචිකිච්ඡං පටිච්චවිචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො, 

උද්ධච්චංපටිච්චඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො(1). 

කනොකික සං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කික කසො අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහ කත උද්ධච්චසහ කත ඛන්කධ

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසහ කතොඋද්ධච්චසහ කතො කමොකහො.(1) 

කික සංඅකුස ඤ්චකනොකික සංඅකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චකික කසො 
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා –විචිකිච්ඡාසහ කතඛන්කධ

ච විචිකිච්ඡඤ්ච පටිච්ච විචිකිච්ඡාසහ කතො කමොකහො, උද්ධච්චසහ කත

ඛන්කධච උද්ධච්චඤ්චපටිච්චඋද්ධච්චසහ කතොකමොකහො.(1) (සංඛිත්තං.) 

5. නකහතුයාතීණි, නඅධිපතියානව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආකසවකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ නව, නවිප්පයුත්කතනව

(සංඛිත්තං, සහජාතවා ාදිවිත්ථාක තබ්කබො). 

6. කික කසො අකුසක ො ධම්කමො කික සස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

7. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (මජ්කඣ තීණි

සහජාතාධිපති), අනන්තක  නව, සමනන්තක  නව…කප.… උපනිස්සකය
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නව, ආකසවකනනව, ෙම්කමතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකන

තීණි, මග්ක නව, සම්පයුත්කතනව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

කනොකික සං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො අබයාෙකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

8. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

76-1. සංකික සිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

9. සංකික සිෙං කුස ංධම්මංපටිච්චසංකික සිකෙොකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අසංකික සිෙංකුස ංධම්මංපටිච්චඅසංකික සිකෙොකුසක ොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

10. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
ක ොකියදුෙකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං). 

11. සංකික සිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සංකික සිකෙො අකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

12. සංකික සිෙං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චසංකික සිකෙොඅබයාෙකතො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අසංකික සිෙං අබයාෙතංධම්මං පටිච්ච අසංකික සිකෙො අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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සංකික සිෙං අබයාෙතඤ්ච අසංකික සිෙං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච සංකික සිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා 

(සංඛිත්තං). 

13. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. ක ොකියදුෙඅබයාෙතසදිසං. සහජාතවාක පි…කප.…
පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බං). 

77-1. සංකිලිට්ඨදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

14. අසංකිලිට්ඨං කුස ංධම්මංපටිච්චඅසංකිලිට්කඨොකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

15. සංකිලිට්ඨං අකුස ංධම්මංපටිච්චසංකිලිට්කඨොඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

16. අසංකිලිට්ඨං අබයාෙතංධම්මංපටිච්ච අසංකිලිට්කඨො අබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

78-1. කික සසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

17. කික සවිප්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කික සවිප්පයුත්කතො 
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

18. කික සසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කික සසම්පයුත්කතො 
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

19. කික සවිප්පයුත්තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්චකික සවිප්පයුත්කතො
අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

79-1. සංකික සසංකික සිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

20. සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච කික සං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
සංකික සිකෙො කචව කනො ච කික කසො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

21. කික සඤ්කචව සංකික සිෙඤ්චඅකුස ංධම්මංපටිච්චකික කසො
කචවසංකික සිකෙොච අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච කික සං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
සංකික සිකෙො කචව කනො ච කික කසො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කික සඤ්කචව සංකික සිෙං අකුස ඤ්ච සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච
කික සං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව සංකික සිකෙො ච
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 
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22. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව…කප.… අවි කතනව (සංඛිත්තං, 
කික සදුෙඅකුස සදිසං. සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්බං). 

23. සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච කික සං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
සංකික සිකෙො කචව කනො ච කික කසො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං.) 

80-1. කික සසංකිලිට්ඨදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

24. කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කික කසො
කචවසංකිලිට්කඨො චඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සංකිලිට්ඨඤ්කචවකනොචකික සංඅකුස ංධම්මංපටිච්චසංකිලිට්කඨො 
කචවකනොචකික කසොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨං අකුස ඤ්ච සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච
කික සං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

25. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව…කප.… අවි කතනව (සංඛිත්තං.
කික සදුෙඅකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්බං). 

81-1. කික සකික සසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

26. කික සඤ්කචව කික සසම්පයුත්තඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
කික කසො කචව කික සසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 
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කික සසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච කික සං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

කික සසම්පයුත්කතොකචවකනොචකික කසොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කික සඤ්කචව කික සසම්පයුත්තං අකුස ඤ්ච
කික සසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච කික සං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කික කසො කචව කික සසම්පයුත්කතො ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

27. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙනව…කප.… අවි කතනව (සංඛිත්තං.
කික සදුෙඅකුස සදිසං. සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්බං). 

82-1. කික සවිප්පයුත්තසංකික සිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

28. කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
කික සවිප්පයුත්කතො සංකික සිකෙො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

කික සවිප්පයුත්තං අසංකික සිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
කික සවිප්පයුත්කතො අසංකික සිකෙො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

29. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
ක ොකියදුෙකුස සදිසං. සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පි
විත්ථාක තබ්බං). 

30. කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
කික සවිප්පයුත්කතො සංකික සිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

කික සවිප්පයුත්තං අසංකික සිෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
කික සවිප්පයුත්කතො අසංකික සිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙං අබයාෙතඤ්ච කික සවිප්පයුත්තං
අසංකික සිෙං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කික සවිප්පයුත්කතො 

සංකික සිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 
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31. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… ආකසවකන
එෙං…කප.… අවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං. ක ොකියදුෙඅබයාෙතසදිසං.
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ විත්ථාක තබ්බං). 

කික සක ොච්ඡෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

83-1. දස්සකනනපොතබ්බදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

1. න ස්සකනන පහාතබ්බං කුස ං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන
පහාතබ්කබොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං 

(සංඛිත්තං.සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

2.  ස්සකනන පහාතබ්බංඅකුස ංධම්මංපටිච්ච ස්සකනනපහාතබ්කබො
අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා ද්කව…කප.… අවි කත
ද්කව(සංඛිත්තං). 

3.  ස්සකනන පහාතබ්බංඅකුස ංධම්මංපටිච්ච ස්සකනනපහාතබ්කබො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –විචිකිච්ඡාසහ කතඛන්කධ

පටිච්චවිචිකිච්ඡාසහ කතොකමොකහො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන

පහාතබ්කබො අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

4. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව…කප.…

නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව (සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පි…කප.…සම්පයුත්තවාක පිසබ්බත්ථ විත්ථාක තබ්බං). 

5.  ස්සකනන පහාතබ්කබොඅකුසක ොධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්ස

අකුස ස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්කබො අකුසක ො ධම්කමො න ස්සකනන

පහාතබ්බස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (1) 

(සංඛිත්තං.) 
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6. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙතීණි ( ස්සකනඑෙං, න ස්සකනද්කව), 

අධිපතියා තීණි ( ස්සකනන පහාතබ්බමූ ෙං එෙං, න ස්සකන ද්කව, 

ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති, එො ම්මොධිපති), අනන්තක  ද්කව

( ස්සනමූ ෙං එෙං, න ස්සකන එෙං), සමනන්තක  ද්කව, සහජාකත

ද්කව…කප.…උපනිස්සකයතීණි, ආකසවකනද්කව, ෙම්කමද්කව, ආහාක 

ද්කව…කප.… සම්පයුත්කත ද්කව, අත්ථියා ද්කව, නත්ථියා ද්කව…කප.…
අවි කත ද්කව(සංඛිත්තං). 

7. න ස්සකනන පහාතබ්බං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන
පහාතබ්කබොඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං.) 

84-1. භාවනායපොතබ්බදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

8. නභාවනාය පහාතබ්බංකුස ංධම්මංපටිච්චනභාවනායපහාතබ්කබො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

9. භාවනාය පහාතබ්බං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං. 

 ස්සකනන පහාතබ්බදුෙඅකුස සදිසං. සහජාතවාක පි …කප.… 
පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බං). 

10. නභාවනාය පහාතබ්බං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය
පහාතබ්කබොඅබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

85-1. දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

11. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙංකුස ංධම්මපටිච්චන ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

12.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන 
පහාතබ්බකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(2) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ඤ්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…තීණි 

(න ස්සකනද්කව, ඝටකනඑෙං, සංඛිත්තං). 

13. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ ඡ, අධිපතියා ද්කව (සබ්බත්ථ ඡ), 
අවි කතඡ(සංඛිත්තං). 

14.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙංඅකුස ංධම්මංපටිච්චන ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. 

න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච න ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

15. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ඡ…කප.… නෙම්කම චත්තාරි, 

නවිපාකෙ ඡ, නවිප්පයුත්කත ඡ (සංඛිත්තං. සහජාතවා ාදි
විත්ථාක තබ්කබො). 
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16.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

17. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා තීණි ( ස්සකන එෙං, 

න ස්සකනද්කව), අනන්තක නව, සමනන්තක  නව, සහජාකතඡ…කප.…

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම චත්තාරි, ආහාක  චත්තාරි, 

ඉන්ද්රිකය චත්තාරි…කප.… සම්පයුත්කත ඡ, අත්ථියා ඡ, නත්ථියා

නව…කප.…අවි කතඡ (සංඛිත්තං). 

18. න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

86-1. භාවනායපොතබ්බකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

19. නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙොකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

20. භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය

පහාතබ්බකහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි 

(සංඛිත්තං). 

21. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙඡ, අධිපතියාද්කව…කප.…අවි කත
ඡ (සංඛිත්තං.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙදුෙඅකුස සදිසං.
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ විත්ථාක තබ්බං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

417 

පටුන 

22. නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙංඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චනභාවනාය
පහාතබ්බකහතුකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා 

(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

87-1. සවිතක්ෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

23. සවිතක්ෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සවිතක්ෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො

කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. සවිතක්ෙංකුස ංධම්මංපටිච්ච
සවිතක්කෙො කුසක ො ච අවිතක්කෙො කුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අවිතක්ෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අවිතක්ෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො

කුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(2) 

සවිතක්ෙංකුස ඤ්චඅවිතක්ෙංකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චසවිතක්කෙො 

කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

24. කහතුයාඡ, ආ ම්මකෙඡ(සබ්බත්ථඡ), අවි කතඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ…කප.… නෙම්කම චත්තාරි…කප.… 
නවිප්පයුත්කත ඡ (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි 
විත්ථාක තබ්බං). 

7. පඤ්ොවාක ො 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

25. සවිතක්කෙො කුසක ො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්කෙො කුසක ො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස
කුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්කෙො කුසක ො
ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස කුස ස්ස ච අවිතක්ෙස්ස කුස ස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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අවිතක්කෙො කුසක ො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්කෙො කුසක ො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අවිතක්කෙො කුසක ො ධම්කමො අවිතක්ෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සවිතක්කෙො කුසක ො ච අවිතක්කෙො කුසක ො ච ධම්මා සවිතක්ෙස්ස 

කුස ස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

26. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (කහට්ඨා තීසු

සහජාතාධිපති, අවිතක්කෙ එෙං, සහජාතාධිපති), අනන්තක  නව, 

සමනන්තක නව, සහජාකතඡ…කප.…උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, 

ෙම්කමචත්තාරි, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකනඡ, මග්ක ඡ, 

සම්පයුත්කත ඡ, අත්ථියා ඡ, නත්ථියා නව, වි කත නව, අවි කත ඡ
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අකුස පදං 

27. සවිතක්ෙං අකුස ංධම්මංපටිච්චසවිතක්කෙොඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සවිතක්ෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො
අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සවිතක්ෙං අකුස ං ධම්මං
පටිච්ච සවිතක්කෙො අකුසක ො ච අවිතක්කෙො අකුසක ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අවිතක්ෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො අකුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

සවිතක්ෙං අකුස ඤ්ච අවිතක්ෙං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

සවිතක්කෙොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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28. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච (සබ්බත්ථ පඤ්ච)…කප.…
අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

29. සවිතක්ෙං අකුස ංධම්මංපටිච්චසවිතක්කෙොඅකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

අවිතක්ෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො අකුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

සවිතක්ෙං අකුස ඤ්ච අවිතක්ෙං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්කෙොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

30. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා පඤ්ච, නෙම්කම තීණි…කප.…
නවිප්පයුත්කතපඤ්ච.(සංඛිත්තං. සහජාතවා ාදිවිත්ථාක තබ්කබො.) 

31. සවිතක්කෙො අකුසක ොධම්කමොසවිතක්ෙස්සඅකුස ස්සධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

32. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව…කප.…සහජාකත පඤ්ච…කප.…උපනිස්සකයනව, ආකසවකනනව, 

ෙම්කම තීණි, ආහාක  තීණි…කප.… ඣාකන පඤ්ච, මග්ක  පඤ්ච, 

සම්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාපඤ්ච, නත්ථියානව…කප.…අවි කතපඤ්ච 

(සංඛිත්තං). 

අබයාෙතපදං 

33. සවිතක්ෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අවිතක්ෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො අබයාෙකතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සවිතක්ෙං අබයාෙතඤ්ච අවිතක්ෙං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සවිතක්කෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

34. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… පුක ජාකත ආකසවකන
ඡ…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නපුක ජාකත නව…කප.…නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආහාක 

එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත
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තීණි, නවිප්පයුත්කත ඡ…කප.… කනොවි කත තීණි (සංඛිත්තං. 
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

35. සවිතක්කෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සවිතක්ෙස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අවිතක්කෙොඅබයාෙකතොධම්කමො අවිතක්ෙස්සඅබයාෙතස්සධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සවිතක්කෙොඅබයාෙකතොධම්කමොසවිතක්ෙස්සඅබයාෙතස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

36. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව(සබ්බත්ථනව), 

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

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ නව, ආහාක  චත්තාරි…කප.… ඣාකන නව, 

මග්ක  නව, සම්පයුත්කත ඡ, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා නව, නත්ථියා

නව, වි කතනව, අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ංඑවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

88-1. සවිචා දුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

37. සවිචා ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිචාක ො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අවිචා ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අවිචාක ො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…ද්කව. 

සවිචා ං කුස ඤ්ච අවිචා ං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිචාක ො

කුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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38. කහතුයා ඡ, ආ ම්මකෙ ඡ…කප.… අවි කත ඡ (සංඛිත්තං.
සවිතක්ෙදුෙකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං). 

39. සවිචා ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිචාක ො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අවිචා ංඅකුස ංධම්මංපටිච්චසවිචාක ොඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

සවිචා ං අකුස ඤ්ච අවිචා ං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිචාක ො

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

40. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. සවිතක්ෙදුෙඅකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

41. සවිචා ං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චසවිචාක ො අබයාෙකතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අවිචා ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අවිචාක ො අබයාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සවිචා ංඅබයාෙතඤ්චඅවිචා ංඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්ච සවිචාක ො
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

42. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ නව…කප.… විපාකෙ නව…කප.…
අවි කත නව (සංඛිත්තං. සවිතක්ෙදුෙඅබයාෙතසදිසං. 
සහජාතවාක ොපි…කප.…සම්පයුත්තවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා). 

43. සවිචාක ො අබයාෙකතොධම්කමොසවිචා ස්සඅබයාෙතස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

44. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව…කප.… මග්ක  චත්තාරි 

…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 
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89-1. සප්පීතිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

45. සප්පීතිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සප්පීතිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අප්පීතිකෙො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.සප්පීතිෙංකුස ංධම්මංපටිච්ච
සප්පීතිකෙො කුසක ො ච අප්පීතිකෙො කුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අප්පීතිෙංකුස ංධම්මංපටිච්චඅප්පීතිකෙොකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.අප්පීතිෙංකුස ංධම්මංපටිච්චසප්පීතිකෙොකුසක ොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(2) 

සප්පීතිෙං කුස ඤ්ච අප්පීතිෙං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො

කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

46. කහතුයාඡ (සබ්බත්ථඡ)…කප.…අවි කතඡ(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත ඡ…කප.… නෙම්කම චත්තාරි, 

නවිප්පයුත්කත ඡ (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි …කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි 
විත්ථාක තබ්බං). 

47. සප්පීතිකෙො කුසක ො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අප්පීතිකෙො කුසක ො ධම්කමො අප්පීතිෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සප්පීතිකෙො කුසක ො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

48. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව (චත්තාරි

සහජාතාධිපති), අනන්තක නව, සමනන්තක නව, සහජාකත ඡ…කප.…

උපනිස්සකය නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම චත්තාරි, ආහාක  චත්තාරි, 

ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකනඡ, මග්ක චත්තාරි, සම්පයුත්කතඡ, අත්ථියාඡ, 

නත්ථියානව, වි කතනව, අවි කතඡ(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

423 

පටුන 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අකුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

49. සප්පීතිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අප්පීතිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අප්පීතිකෙො අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ද්කව. 

සප්පීතිෙංඅකුස ඤ්චඅප්පීතිෙංඅකුස ඤ්චධම්මංපටිච්ච සප්පීතිකෙො

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

50. කහතුයා ඡ, ආ ම්මකෙ ඡ…කප.… අවි කත ඡ (සංඛිත්තං. 
කුස සදිසං. සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා). 

අබයාෙතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

51. සප්පීතිෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අප්පීතිෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අප්පීතිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සප්පීතිෙං අබයාෙතඤ්ච අප්පීතිෙං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සප්පීතිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

52. කහතුයානව, ආ ම්මකෙනව…කප.…පුක ජාකතඡ, ආකසවකන
ඡ…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්ක  නව, නසම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත
ඡ…කප.…(සංඛිත්තං.සහජාතවා ාදි විත්ථාක තබ්කබො). 
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53. සප්පීතිකෙො අබයාෙකතො ධම්කමො සප්පීතිෙස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

54. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව, අනන්තක 

නව…කප.… (සබ්බත්ථ නව), උපනිස්සකය නව, පුක ජාකත තීණි, 

පච්ඡාජාකතතීණි, ආකසවකනනව, ෙම්කමචත්තාරි, විපාකෙනව, ආහාක 

චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකනනව, මග්ක  චත්තාරි, සම්පයුත්කතඡ, 

විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියානව…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං). 

90-91-1. පීතිසෙ තාදිදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

55. පීතිසහ තං කුස ංධම්මං පටිච්ච…කප.…. (කුස ම්පි අකුස ම්පි
අබයාෙතම්පි සප්පීතිෙදුෙසදිසං). 

56. සුඛසහ තං කුස ංධම්මං පටිච්ච…කප.…. (කුස ම්පි අකුස ම්පි
අබයාෙතම්පි සප්පීතිෙදුෙසදිසං. අකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
පච්චනීකයනකහතුයා එෙං. අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… පච්චනීකය

නකහතුයා නව…කප.… නඣාකන ඡ, ොතබ්බා. පච්චනීකය පඤ්හාවාක 

කුස ාකුසක ඉන්ද්රිකයඣාකනඡ, පඤ්හාවාක අබයාෙකතනව). 

92-1. උකපක්ඛ්ාසෙ තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

57. උකපක්ඛාසහ තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… ඡ 

(සප්පීතිෙදුෙසදිසං, උකපක්ඛාති නානාඋකපක්ඛා අබයාෙකත. පච්චනීකය

නකහතුයානව, නඣාකනඡ). 

58. උකපක්ඛාසහ තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඡ(සබ්බත්ථඡ.සංඛිත්තං). 

59. උකපක්ඛාසහ තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

425 

පටුන 

නඋකපක්ඛාසහ තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

උකපක්ඛාසහ තඤ්ච නඋකපක්ඛාසහ තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

උකපක්ඛාසහ කතො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

60. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා ඡ…කප.… නවිප්පයුත්කත ඡ
(සංඛිත්තං.එවංසබ්බත්ථඅකුස ං විත්ථාක තබ්බං.සප්පීතිෙදුෙසදිසං). 

61. උකපක්ඛාසහ තං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො 
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා නව පඤ්හා
(සප්පීතිෙදුෙඅබයාෙතසදිසං. පඤ්හාවාක කුස ාකුසක ඉන්ද්රිකයඣාකන

ඡ, අබයාෙකතනව). 

93-1. ොමාවච දුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

62. ොමාවච ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නොමාවච ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචක ො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

63. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), අවි කත ද්කව 

(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාද්කව…කප.…නවිප්පයුත්කතද්කව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවා ාදිවිත්ථාක තබ්කබො.) 

64. ොමාවචක ො කුසක ො ධම්කමො ොමාවච ස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නොමාවචක ො කුසක ො ධම්කමො නොමාවච ස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

65. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා තීණි (ොමාවචක 

එෙං, නොමාවචක  ද්කව), අනන්තක  තීණි (ොමාවචක  ද්කව, 

නොමාවචක  එෙං)…කප.… සහජාකත ද්කව …කප.… උපනිස්සකය
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චත්තාරි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමද්කව, ආහාක  ද්කව…කප.…නත්ථියා
තීණි…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

66. ොමාවච ං අකුස ංධම්මංපටිච්චොමාවචක ොඅකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

67. ොමාවච ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචක ො අබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

නොමාවච ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචක ො අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ොමාවච ං අබයාෙතඤ්ච නොමාවච ං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

ොමාවචක ො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

68. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ…කප.… පුක ජාකත ද්කව, ආකසවකන ද්කව…කප.…
අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා නව…කප.…

නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්ක එෙං, නසම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව, 

කනොනත්ථියා තීණි, කනොවි කත තීණි (සංඛිත්තං. සහජාතවා ාදි
විත්ථාක තබ්කබො). 

69. ොමාවචක ො අබයාෙකතො ධම්කමො ොමාවච ස්ස අබයාෙතස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නොමාවචක ො අබයාෙකතො ධම්කමො නොමාවච ස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

70. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි

(ොමාවචක  එෙං, නොමාවචක  තීණි, ොමාවචක  සහජාතාධිපතිකයව), 

අනන්තක  චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත සත්ත, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, 

පච්ඡාජාකත ද්කව, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ චත්තාරි, 
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ආහාක  චත්තාරි…කප.… සම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා

සත්ත, නත්ථියාචත්තාරි…කප.… අවි කතසත්ත(සංඛිත්තං). 

94-1. රූපාවච දුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

71. රූපාවච ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච රූපාවචක ො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නරූපාවච ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

72. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව(සබ්බත්ථද්කව, සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ද්කව…කප.… නපුක ජාකත එෙං, නආකසවකන
එෙං…කප.… නවිප්පයුත්කත එෙං (සංඛිත්තං. සහජාතවා ාදි
විත්ථාක තබ්කබො). 

73. රූපාවචක ො කුසක ො ධම්කමො රූපාවච ස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

නරූපාවචක ො කුසක ො ධම්කමො නරූපාවච ස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

74. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා තීණි (රූපාවචක 

එෙං, සහජාතාධිපතිකයව, නරූපාවචක  ද්කව), අනන්තක  තීණි

(රූපාවචක  එෙං, නරූපාවචක  ද්කව), සමනන්තක  තීණි, සහජාකත

ද්කව…කප.… උපනිස්සකය චත්තාරි, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම 

ද්කව…කප.… අත්ථියා ද්කව, නත්ථියා තීණි…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

75. නරූපාවච ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො අකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සබ්බත්ථ එෙං). 

රූපාවච ං අබයාෙතංධම්මං පටිච්චරූපාවචක ො අබයාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නරූපාවච ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචක ො අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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රූපාවච ං අබයාෙතඤ්ච නරූපාවච ං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

රූපාවචක ො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

76. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

පුක ජාකත ආකසවකන ද්කව…කප.… අවි කත නව (සංඛිත්තං. යථා

ොමාවච දුෙඅබයාෙතසදිසං, එත්තොකයව පඤ්හා කහට්ඨුපරිෙං 
පරිවත්තන්ති. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්බං). 

95-1. අරූපාවච දුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

77. අරූපාවච ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අරූපාවචක ොකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

නඅරූපාවච ංකුස ං ධම්මං පටිච්චනඅරූපාවචක ො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

78. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව 

(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ද්කව…කප.…නආකසවකනඑෙං…කප.…නවිප්පයුත්කත

ද්කව (සංඛිත්තං.සහජාතවා ාදිවිත්ථාක තබ්කබො). 

79. අරූපාවචක ො කුසක ොධම්කමො අරූපාවච ස්සකුස ස්සධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නඅරූපාවචක ොකුසක ොධම්කමොනඅරූපාවච ස්සකුස ස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

80. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

තීණි…කප.… සහජාකත ද්කව…කප.… උපනිස්සකය චත්තාරි, ආකසවකන

තීණි, ෙම්කමද්කව…කප.…අත්ථියාද්කව, නත්ථියා තීණි…කප.…අවි කත
ද්කව(සංඛිත්තං). 

81. නඅරූපාවච ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො අකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…එෙං (සබ්බත්ථඑෙං, සංඛිත්තං). 
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අරූපාවච ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අරූපාවචක ො අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅරූපාවච ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචක ො අබයාෙකතො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අරූපාවච ං අබයාෙතඤ්චනඅරූපාවච ං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නඅරූපාවචක ො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

82. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.… 
අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා ද්කව…කප.…

නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකතනආකසවකනපඤ්ච, නෙම්කමද්කව, 

නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං…කප.… නවිප්පයුත්කත ද්කව…කප.…
කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං.සහජාතවා ාදි විත්ථාක තබ්කබො). 

83. අරූපාවචක ො අබයාෙකතො ධම්කමො අරූපාවච ස්ස අබයාෙතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

නඅරූපාවචක ො අබයාෙකතො ධම්කමො නඅරූපාවච ස්ස අබයාෙතස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

84. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ තීණි (අරූපාවච මූක  ද්කව, 

නඅරූපාවචක එෙං), අධිපතියාචත්තාරි (අරූපාවච මූක තීණි, නඅරූකප

එෙං), අනන්තක චත්තාරි…කප.…සහජාකත පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, 

නිස්සකයසත්ත, උපනිස්සකයචත්තාරි, පුක ජාකතද්කව, පච්ඡාජාකතද්කව, 

ආකසවකන තීණි, ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙ ද්කව…කප.… සම්පයුත්කත 

ද්කව, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා සත්ත, නත්ථියා චත්තාරි…කප.…

අවි කතසත්ත (සංඛිත්තං). 

96-1. පරියාපන්නදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

85. පරියාපන්නං කුස ංධම්මංපටිච්චපරියාපන්කනොකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අපරියාපන්නංකුස ංධම්මං පටිච්ච අපරියාපන්කනොකුසක ොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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86. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං. 
ක ොකියදුෙකුස සදිසං. සහජාතවාක ොපි…කප.… පඤ්හාවාක ොපි
විත්ථාක තබ්බා). 

87. පරියාපන්නං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච පරියාපන්කනො අකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

88. පරියාපන්නං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චපරියාපන්කනොඅබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අපරියාපන්නං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අපරියාපන්කනො අබයාෙකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

පරියාපන්නංඅබයාෙතඤ්චඅපරියාපන්නංඅබයාෙතඤ්චධම්මං පටිච්ච

පරියාපන්කනො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

89. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. ක ොකියදුෙඅබයාෙතසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
පඤ්හාවා ම්පිසබ්බත්ථ විත්ථාක තබ්බං). 

97-1. නියයානිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

90. නියයානිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නියයානිකෙො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනියයානිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

91. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
ක ොකියදුෙසදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං). 

92. අනියයානිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො අකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

93. අනියයානිෙං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅනියයානිකෙොඅබයාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

98-1. නියතදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

94. නියතං කුස ංධම්මංපටිච්චනියකතොකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

අනියතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අනියකතොකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

95. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
ක ොකියදුෙකුස සදිසං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි
විත්ථාක තබ්බං). 

96. නියතං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නියකතො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනියතංඅකුස ංධම්මංපටිච්චඅනියකතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

97. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව (සබ්බත්ථ ද්කව), අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත එෙං…කප.…
නෙම්කම ද්කව…කප.… නවිප්පයුත්කත එෙං (සංඛිත්තං. සහජාතවා ාදි
විත්ථාක තබ්කබො). 

98. නියකතො අකුසක ො ධම්කමො නියතස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අනියකතො අකුසක ො ධම්කමො අනියතස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

99. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා ද්කව (නියකත 

සහජාතාධිපති, දුතිකය ආ ම්මොධිපති සහජාතාධිපති), අනන්තක 

ද්කව…කප.…නිස්සකයද්කව, උපනිස්සකයතීණි, ආකසවකනද්කව, ෙම්කම
ද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

100. අනියතං අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅනියකතොඅබයාෙකතොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

99-1. සඋත්ත දුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

101. සඋත්ත ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සඋත්තක ො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනුත්ත ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අනුත්තක ො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

102. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං. සහජාතවාක ොපි…කප.… පඤ්හාවාක ොපි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්බා). 

103. සඋත්ත ං අකුස ංධම්මංපටිච්චසඋත්තක ොඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

සඋත්ත ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච සඋත්තක ො අබයාෙකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනුත්ත ං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනුත්තක ො අබයාෙකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(3) 
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සඋත්ත ං අබයාෙතඤ්ච අනුත්ත ං අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

සඋත්තක ොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

104. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්බංක ොකියදුෙඅබයාෙතසදිසං). 

100-1. ස ණදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

105. අ ෙංකුස ං ධම්මංපටිච්චඅ කෙොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

106. ස ෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

107. අ ෙං අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො අබයාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…සම්පයුත්තවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

108. අ කෙො අබයාෙකතො ධම්කමො අ ෙස්ස අබයාෙතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ංඑවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

පිට්ඨිදුෙකුස ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

100-2. ස ණදුෙ-කවදනාත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

1. ස ෙංසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චස කෙොසුඛාය

කව නායසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො සුඛාය 

කව නායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

2. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… ෙම්කම ද්කව, විපාකෙ
එෙං…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං. සහජාතවාක ොපි…කප.…
පඤ්හාවාක ොපිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බා). 

3. ස ෙං දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චස කෙොදුක්ඛාය 

කව නායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ස ෙං දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චස කෙො දුක්ඛාය 

කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

4. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පි විත්ථාක තබ්බං). 

5. ස ෙං අදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චස කෙො 

අදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො 
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා 

(සංඛිත්තං). 

6. කහතුයාද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පි සබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බං). 

ස ෙදුෙකව නාත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

100-3. ස ණදුෙ-විපාෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

7. අ ෙං විපාෙංධම්මං පටිච්චඅ කෙොවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

8. ස ෙං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච ස කෙො විපාෙධම්මධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච අ කෙො විපාෙධම්මධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

9. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං. 
සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

අ ෙං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච අ කෙො 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

10. කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ එෙං). 

100-4. ස ණදුෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

11. අ ෙං උපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො
උපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

12. ස ෙං අනුපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො
අනුපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අ ෙං අනුපාදින්නුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො 

අනුපාදින්නුපා ානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ස ෙංඅනුපාදින්නුපා ානියඤ්චඅ ෙංඅනුපාදින්නුපා ානියඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච අ කෙො අනුපාදින්නුපා ානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

13. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්බං). 
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14. අ ෙං අනුපාදින්නඅනුපා ානියං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො
අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 

සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

100-5. ස ණදුෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

15. ස ෙං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො 
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

16. අ ෙං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

17. අ ෙං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

100-6. ස ණදුෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

18. ස ෙං සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො 

සවිතක්ෙසවිචාක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං සවිතක්ෙසවිචා ං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො සවිතක්ෙසවිචාක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

19. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 
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20. අ ෙං අවිතක්ෙවිචා මත්තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො
අවිතක්ෙවිචා මත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

21. අ ෙං අවිතක්ෙඅවිචා ංධම්මංපටිච්චඅ කෙොඅවිතක්ෙඅවිචාක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං(සබ්බත්ථඑෙං)…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

100-7. ස ණදුෙ-පීතිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

22. ස ෙං පීතිසහ තං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො පීතිසහ කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං පීතිසහ තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො පීතිසහ කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

23. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
සහජාතවාක ොපි…කප.… පඤ්හාවාක ොපිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බා). 

24. ස ෙං සුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො සුඛසහ කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං සුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො සුඛසහ කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

25. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
සහජාතවාක ොපි…කප.… පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා). 

26. ස ෙං උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො

උකපක්ඛාසහ කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අ ෙං උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො උකපක්ඛාසහ කතො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

27. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පිවිත්ථාක තබ්කබො). 
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100-8. ස ණදුෙ-දස්සකනනපොතබ්බත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

28. ස ෙං  ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො  ස්සකනන
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 

සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

29. ස ෙං භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො භාවනාය

පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

30. අ ෙං කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච
අ කෙො කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

කහතුයාඑෙං(සබ්බත්ථඑෙං)…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

100-9. ස ණදුෙ-දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

31. ස ෙං  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

32. ස ෙං භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො
භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 
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33. ස ෙං කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං 
පටිච්ච අ කෙො කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙඑෙං.(සබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බං.) 

100-10. ස ණදුෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

34. ස ෙං ආචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො ආචය ාමී ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙංආචය ාමිංධම්මංපටිච්චඅ කෙොආචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

35. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව.
(සංඛිත්තං.) (සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්කබො.) 

36. අ ෙං අපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො අපචය ාමී ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

37. අ ෙං කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමීධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

100-11. ස ණදුෙ-කසක්ඛ්ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

38. අ ෙං කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො කසක්කඛො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි දුෙතිෙපට්ඨානං 

440 

පටුන 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

39. අ ෙං අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො අකසක්කඛො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

40. ස ෙං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අ ෙං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ස ෙං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච අ ෙං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අ කෙො කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

41. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…
අවි කත පඤ්ච. (සංඛිත්තං. සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පි
සබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්කබො.) 

100-12. ස ණදුෙ-පරිත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

42. ස ෙං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො පරිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අ ෙං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

ස ෙං පරිත්තඤ්චඅ ෙංපරිත්තඤ්චධම්මං පටිච්චඅ කෙොපරිත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතපඤ්ච.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්කබො.) 

43. අ ෙං මහග් තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො මහග් කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 
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කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

44. අ ෙං අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො අප්පමාකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

100-13. ස ණදුෙ-පරිත්තා ම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

45. ස ෙං පරිත්තා ම්මෙංධම්මංපටිච්චස කෙොපරිත්තා ම්මකෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං පරිත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො පරිත්තා ම්මකෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක ොපි …කප.…පඤ්හාවාක ොපිසබ්බත්ථ විත්ථාක තබ්බා.) 

46. ස ෙං මහග් තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො

මහග් තා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං මහග් තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො මහග් තා ම්මකෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව. (සංඛිත්තං.)
(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 

47. අ ෙං අප්පමාො ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො
අප්පමාො ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

100-14. ස ණදුෙ-හීනත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

48. ස ෙං හීනං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො හීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

49. අ ෙං මජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො මජ්ඣිකමො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

50. අ ෙං පණීතංධම්මංපටිච්චඅ කෙොපණීකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

100-15. ස ණදුෙ-මිච්ඡත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

51. ස ෙං මිච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො මිච්ඡත්තනියකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

52. අ ෙං සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො සම්මත්තනියකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

53. ස ෙං අනියතං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො අනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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අ ෙං අනියතං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

ස ෙං අනියතඤ්ච අ ෙං අනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අ කෙො

අනියකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

54. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක ොපි…කප.…පඤ්හාවාක ොපිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බා.) 

100-16. ස ණදුෙ-මග් ා ම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

55. අ ෙං මග් ා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො මග් ා ම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

56. අ ෙං මග් කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො මග් කහතුකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

57. අ ෙං මග් ාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො මග් ාධිපති ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

100-17. ස ණදුෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

58. ස කෙො උප්පන්කනො ධම්කමො ස ෙස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. ස කෙො උප්පන්කනො ධම්කමො අ ෙස්ස
උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. ස කෙො උප්පන්කනො
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ධම්කමො ස ෙස්ස උප්පන්නස්ස ච අ ෙස්ස උප්පන්නස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අ කෙො උප්පන්කනො ධම්කමො අ ෙස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අ කෙො උප්පන්කනො ධම්කමො අ ෙස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

59. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත සත්ත.

(සංඛිත්තං.)(යථාකුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

100-18. ස ණදුෙ-අතීතත්තිෙං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

60. ස කෙො පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො ස ෙස්ස පච්චුප්පන්නස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අ කෙො පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො අ ෙස්ස පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත සත්ත. 

(සංඛිත්තං.)(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

100-19. ස ණදුෙ-අතීතා ම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

61. ස ෙං අතීතා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො අතීතා ම්මකෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙංඅතීතා ම්මෙංධම්මං පටිච්චඅ කෙො අතීතා ම්මකෙොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.…

අවි කතද්කව (සංඛිත්තං.සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්කබො). 
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62. ස ෙං අනා තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො

අනා තා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අ ෙං අනා තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො අනා තා ම්මකෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.…

අවි කතද්කව (සංඛිත්තං.සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්කබො). 

63. ස ෙං පච්චුප්පන්නා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො

පච්චුප්පන්නා ම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං පච්චුප්පන්නා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො 

පච්චුප්පන්නා ම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.…

අවි කතද්කව (සංඛිත්තං.සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්කබො). 

100-20. ස ණදුෙ-අජ්ඣත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

64. ස ෙං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො අජ්ඣත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අ ෙං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො අජ්ඣත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ස ෙං අජ්ඣත්තඤ්ච අ ෙං අජ්ඣත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අ කෙො 

අජ්ඣත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

65. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච.
(සංඛිත්තං.) (සහජාතවාක පි…කප.… පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක තබ්කබො.) 

66. ස ෙං බහිද්ධාධම්මංපටිච්චස කෙොබහිද්ධාධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 
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අ ෙං බහිද්ධා ධම්මං පටිච්ච අ කෙො බහිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. 

ස ෙං බහිද්ධා ච අ ෙං බහිද්ධා ච ධම්මං පටිච්ච අ කෙො බහිද්ධා 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතපඤ්ච. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්කබො.) 

100-21. ස ණදුෙ-අජ්ඣත්තා ම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

67. ස ෙං අජ්ඣත්තා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො

අජ්ඣත්තා ම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙංඅජ්ඣත්තා ම්මෙංධම්මංපටිච්චඅ කෙොඅජ්ඣත්තා ම්මකෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව. (සංඛිත්තං.)

(සහජාතවාක පි …කප.…පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්කබො.) 

68. ස ෙං බහිද්ධා ම්මෙං ධම්මං පටිච්චස කෙොබහිද්ධා ම්මකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අ ෙං බහිද්ධා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො බහිද්ධා ම්මකෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්කබො.) 

100-22. ස ණදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

69. අ ෙං අනි ස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අ කෙො
අනි ස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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කහතුයා එෙං, අධිපතියා එෙං…කප.… අවි කත එෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

70. ස ෙං අනි ස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච ස කෙො
අනි ස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අ ෙංඅනි ස්සනඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්චඅ කෙොඅනි ස්සනඅප්පටිකඝො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ස ෙං අනි ස්සනඅප්පටිඝඤ්ච අ ෙං අනි ස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං 

පටිච්චඅ කෙොඅනි ස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කත පඤ්ච.(සංඛිත්තං.)
(සහජාතවාක ොපි…කප.…සම්පයුත්තවාක ොපිවිත්ථාක තබ්බා.) 

71. අ කෙො අනි ස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අ ෙස්ස
අනි ස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… එෙං

(අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නිස්සකය එෙං, අත්ථියා එෙං, අවි කත එෙං.
සංඛිත්තං). 

72. ස කෙො අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො ස ෙස්ස
අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.අ කෙො
අනි ස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො අ ෙස්ස අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

73. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි…කප.… අවි කත සත්ත
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාසත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 

ධම්මානුක ොකමදුෙතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 
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ධම්මානුක ොකමතිෙදුෙපට්ඨානං 
1-1. කුස ත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1. කෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

1. කුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

අකුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංකහතුංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

2. කුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං කහතුංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති

ආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

3. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක තීණි, සහජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයතීණි, 

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

විපාකෙඑෙං, ආහාක තීණි…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං–නඅධිපතිපච්චකයො 

4. කුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා. (1) 

අකුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅධිපතිපච්චයා.(1) 
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පටුන 

අබයාෙතංකහතුංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

5. නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආකසවකනතීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි පච්චයවාක පි නිස්සයවාක පි සංසට්ඨවාක පි 
සම්පයුත්තවාක පිසබ්බත්ථතීණි.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

6. කුසක ො කහතුධම්කමොකුස ස්සකහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

අකුසක ොකහතුධම්කමොඅකුස ස්සකහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

7. කුසක ො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ොකහතුධම්කමො අකුස ස්සකහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො කහතු ධම්කමො

අබයාෙතස්සකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

8. කුසක ො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ො කහතුධම්කමොඅබයාෙතස්ස
කහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අකුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.අබයාෙකතොකහතුධම්කමොකුස ස්සකහතුස්ස
ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො
අකුස ස්සකහතුස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අනන්ත පච්චයාදි 

9. කුසක ො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…ද්කව. 

අකුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(1) 

10. කුසක ො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

(අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයපච්චයාසහජාතපච්චයසදිසා). 

උපනිස්සයපච්චයාදි 

11. කුසක ො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස
කහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ොකහතුධම්කමො 

අබයාෙතස්ස කහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අකුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස
කහතුස්සධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.අකුසක ොකහතුධම්කමො
අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… තීණි.

(3) 
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අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො කහතු

ධම්කමොඅකුස ස්සකහතුස්සධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

12. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාසත්ත, අනන්තක පඤ්ච, 

සමනන්තක පඤ්ච, සහජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයතීණි, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනතීණි, විපාකෙඑෙං, ඉන්ද්රිකයද්කව, මග්ක 

ද්කව, සම්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා පඤ්ච, වි කත පඤ්ච, 
අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

13. කුසක ො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො. කුසක ො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකුසක ො කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො කහතු ධම්කමො කුස ස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො. අකුසක ො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතො කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

14. නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පි ණිතං, එවං කෙතබ්බං.) 
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2. නකෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

15. කුස ංනකහතුං ධම්මංපටිච්චකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කුස ංනකහතුංධම්මං පටිච්චඅබයාෙකතොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කුස ංනකහතුංධම්මං පටිච්චකුසක ොනකහතුච

අබයාෙකතොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

අකුස ංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. අකුස ංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකුස ංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොනකහතු

ච අබයාෙකතොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අබයාෙතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ංනකහතුඤ්චඅබයාෙතංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො 

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ංනකහතුඤ්චඅබයාෙතංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො 

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

16. කුස ං නකහතුංධම්මංපටිච්චකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා(1) (සංඛිත්තං.) 

17. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව, අනන්තක  තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්ක නව, සම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, වි කතතීණි, අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 
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නකෙතුනආ ම්මණපච්චයාදි 

18. අබයාෙතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං නකහතුංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කුස ං නකහතුඤ්චඅබයාෙතංනකහතුඤ්චධම්මං පටිච්චඅබයාෙකතො

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ං නකහතුඤ්චඅබයාෙතංනකහතුඤ්ච ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

19. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත සත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආකසවකන නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, 

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

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවි කතපඤ්ච (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි පච්චයවා ම්පි නිස්සයවා ම්පි සංසට්ඨවා ම්පි 
සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසාවිත්ථාක තබ්බා.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

20. කුසක ො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො නකහතු ධම්කමො අකුස ස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො නකහතු
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ධම්කමොඅබයාෙතස්සනකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

අකුසක ො නකහතු ධම්කමො අකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො නකහතු
ධම්කමොඅබයාෙතස්සනකහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො නකහතු
ධම්කමො අකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.

(3) 

21. කුසක ො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො නකහතු ධම්කමො අකුස ස්ස
නකහතුස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ොනකහතුධම්කමො
අබයාෙතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො
නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස නකහතුස්ස ච අබයාෙතස්ස නකහතුස්ස ච
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 

අකුසක ො නකහතු ධම්කමො අකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස
නකහතුස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

22. කුසක ො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො නකහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස

නකහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකුසක ො නකහතු ධම්කමො අකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො නකහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස

නකහතුස්ස ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි…කප.…. 

උපනිස්සයපච්චකයො 
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23. කුසක ො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො නකහතු ධම්කමො අකුස ස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො නකහතු 
ධම්කමොඅබයාෙතස්සනකහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

අකුසක ො නකහතු ධම්කමො අකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො නකහතු
ධම්කමොඅබයාෙතස්සනකහතුස්සධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො නකහතු ධම්කමො කුස ස්ස
නකහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. අබයාෙකතොනකහතු 
ධම්කමො අකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.

(3) (සංඛිත්තං.) 

24. ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා  ස, අනන්තක  සත්ත, සමනන්තක 

සත්ත, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයකත ස, උපනිස්සකය

නව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමසත්ත, 

විපාකෙ එෙං, ආහාක  සත්ත, ඉන්ද්රිකය සත්ත, ඣාකන සත්ත, මග්ක 

සත්ත, සම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත ස, නත්ථියා

සත්ත, වි කතසත්ත, අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාපන්න ස, නආ ම්මකෙපන්න ස(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

2-1. කවදනාත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

25. සුඛායකව නාය සම්පයුත්තංකහතුංධම්මංපටිච්චසුඛායකව නාය

සම්පයුත්කතොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තංකහතුංධම්මංපටිච්ච දුක්ඛාය කව නාය

සම්පයුත්කතොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

26. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…විපාකෙ
ද්කව…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන

තීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියාතීණි (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

27. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො සුඛාය කව නාය

සම්පයුත්තස්සකහතුස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො දුක්ඛාය කව නාය 

සම්පයුත්තස්සකහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො අදුක්ඛමසුඛාය 

කව නායසම්පයුත්තස්සකහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

28. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො සුඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්සකහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො දුක්ඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්සකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො අදුක්ඛමසුඛාය 

කව නාය සම්පයුත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො…තීණි (සංඛිත්තං). 

29. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනතීණි, විපාකෙද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, මග්ක 
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ද්කව, සම්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා ඡ, වි කත ඡ, අවි කත
තීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

30. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සුඛාය

කව නාය සම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තංනකහතුංධම්මංපටිච්චදුක්ඛාය කව නාය

සම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

31. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

තීණි, නආකසවකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි…කප.…

නවිප්පයුත්කතද්කව (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

32. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො සුඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්කතොනකහතු ධම්කමො දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. සුඛාය කව නාය 
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සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස

නකහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො දුක්ඛාය කව නාය 

සම්පයුත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.දුක්ඛාය
කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො සුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. දුක්ඛාය කව නාය
සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තස්ස

නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නායසම්පයුත්කතොනකහතු ධම්කමොඅදුක්ඛමසුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො. අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. අදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමො දුක්ඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

33. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො සුඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සුඛාය
කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය

සම්පයුත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො දුක්ඛාය කව නාය 

සම්පයුත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඅදුක්ඛමසුඛාය 
කව නායසම්පයුත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො සුඛාය කව නාය

සම්පයුත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනන්ත -උපනිස්සයපච්චයා 

34. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො සුඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො දුක්ඛාය කව නාය 

සම්පයුත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

අදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඅදුක්ඛමසුඛාය 

කව නාය සම්පයුත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො… තීණි…කප.…. 
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35. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො සුඛාය කව නාය
සම්පයුත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො දුක්ඛාය කව නාය 
සම්පයුත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඅදුක්ඛමසුඛාය
කව නාය සම්පයුත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

36. ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක සත්ත, සමනන්තක 

සත්ත, සහජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයතීණි, උපනිස්සකය

නව, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමඅට්ඨ, විපාකෙතීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය

තීණි, ඣාකන තීණි, මග්ක  තීණි, සම්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, 

නත්ථියාසත්ත, වි කතසත්ත, අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

3-1. විපාෙත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

37. විපාෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මං කහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො කහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං කහතුං ධම්මං පටිච්ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 
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38. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…ආකසවකනද්කව, ෙම්කම

තීණි, විපාකෙඑෙං…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන

තීණි, නවිපාකෙද්කව, නවිප්පයුත්කතතීණි (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

39. විපාකෙො කහතු ධම්කමො විපාෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

40. විපාකෙො කහතු ධම්කමො විපාෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.විපාකෙොකහතුධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස
කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.විපාකෙොකහතු ධම්කමො
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. (3) 

විපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.විපාෙධම්මධම්කමොකහතුධම්කමො
විපාෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
විපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස

කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

41. විපාකෙො කහතු ධම්කමො විපාෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. විපාකෙො කහතු ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. විපාකෙො කහතු ධම්කමො
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො … තීණි. 

විපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

42. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  පඤ්ච, 

සමනන්තක පඤ්ච, සහජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයතීණි, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනද්කව, විපාකෙඑෙං…කප.…අවි කතතීණි
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදපච්චයචතුක්ෙං 

43. විපාෙං නකහතුංධම්මංපටිච්චවිපාකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. විපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
විපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො නකහතු ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

විපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො නකහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.විපාෙධම්මධම්මංනකහතුංධම්මංපටිච්ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
විපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 
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විපාෙංනකහතුඤ්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංනකහතුඤ්චධම්මං 
පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

විපාෙධම්මධම්මං නකහතුඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං
නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

44. කහතුයා කත ස, ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා නව, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකත කත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, 

නිස්සකයකත ස, උපනිස්සකයපඤ්ච, පුක ජාකත තීණි, ආකසවකනද්කව, 

ෙම්කම කත ස, විපාකෙ නව, ආහාක  කත ස…කප.… සම්පයුත්කත 
පඤ්ච…කප.…අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

45. විපාෙං නකහතුංධම්මංපටිච්චවිපාකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා…නව. 

විපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො
නකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා(සංඛිත්තං). 

46. නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා කත ස, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, නසමනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනිස්සකය පඤ්ච, නපුක ජාකත ද්වා ස, නපච්ඡාජාකත කත ස, 

නආකසවකන කත ස, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත
තීණි…කප.… කනොවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

47. විපාකෙො නකහතු ධම්කමො විපාෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. විපාකෙො නකහතු ධම්කමො
විපාෙධම්මධම්මස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
විපාකෙො නකහතු ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස නකහතුස්ස

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

විපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස නකහතුස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

48. විපාකෙො නකහතු ධම්කමො විපාෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 

විපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස නකහතුස්ස 
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො විපාෙස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස
නකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

49. විපාකෙො නකහතු ධම්කමො විපාෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…ද්කව. 

විපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස නකහතුස්ස
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි (සංඛිත්තං). 

50. ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා  ස, අනන්තක  සත්ත, සමනන්තක 

සත්ත, සහජාකත එො ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, නිස්සකය කත ස, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකන ද්කව, ෙම්කමනව, විපාකෙතීණි, ආහාක 

සත්ත, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන සත්ත, මග්ක  සත්ත, සම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියාකත ස…කප.…අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාකසොළස, නආ ම්මකෙකසොළස(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

4-1. උපාදින්නත්තිෙ-කෙතුදුෙං 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 

464 

පටුන 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

51. උපාදින්නුපා ානියං කහතුං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපා ානිකයො

කහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනුපාදින්නුපා ානියංකහතුංධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයොකහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපා ානියං කහතුං ධම්මං පටිච්ච

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

52. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාද්කව…කප.…විපාකෙ
ද්කව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි…කප.… නආකසවකන තීණි, 

නවිපාකෙ ද්කව, නවිප්පයුත්කත තීණි (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
සම්පයුත්තවා ම්පි විත්ථාක තබ්බං). 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

53. උපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඋපාදින්නුපා ානියස්සකහතුස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඅනුපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

54. උපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඋපාදින්නුපා ානියස්සකහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. උපාදින්නුපා ානිකයො කහතු
ධම්කමො අනුපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඅනුපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නුපා ානිකයො කහතු
ධම්කමො උපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 
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අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො අනුපාදින්නුපා ානියස්ස

කහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

55. උපාදින්නුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො අනුපාදින්නුපා ානියස්ස

කහතුස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඅනුපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්ස 

කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො
කහතු ධම්කමොඅනුපාදින්නුපා ානියස්සකහතුස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනන්ත -උපනිස්සයපච්චයා 

56. උපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඋපාදින්නුපා ානියස්සකහතුස්ස

ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඅනුපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්ස 
කහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො උපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…කප.….(2) 

57. උපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඋපාදින්නුපා ානියස්සකහතුස්ස
ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. උපාදින්නුපා ානිකයො කහතු
ධම්කමො අනුපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන 
පච්චකයො. උපාදින්නුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපා ානිකයොකහතුධම්කමොඅනුපාදින්නුපා ානියස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො කහතු ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

58. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙපඤ්ච, අධිපතියාචත්තාරි, අනන්තක ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 
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උපනිස්සකයනව, ආකසවකනද්කව, විපාකෙද්කව…කප.… අවි කතතීණි
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදපච්චයචතුක්ෙං 

59. උපාදින්නුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපා ානිකයො 
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. උපාදින්නුපා ානියං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. උපාදින්නුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
උපාදින්නුපා ානිකයො නකහතු ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො නකහතු ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අනුපාදින්නුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනුපාදින්නඅනුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අනුපාදින්නඅනුපා ානියංනකහතුං
ධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නුපා ානිකයොනකහතුච අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො

නකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

උපාදින්නුපා ානියං නකහතුඤ්ච අනුපාදින්නුපා ානියං නකහතුඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (1) 

අනුපාදින්නුපා ානියංනකහතුඤ්චඅනුපාදින්නඅනුපා ානියං නකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

60. උපාදින්නුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපා ානිකයො

නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 
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අනුපාදින්නුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

61. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනද්කව, ෙම්කමනව, විපාකෙ
නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං–නකෙතුපච්චකයො 

62. උපාදින්නුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපා ානිකයො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නුපා ානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

උපාදින්නුපා ානියං නකහතුඤ්ච අනුපාදින්නුපා ානියං නකහතුඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

නකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

63. නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකෙඡ(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඡ(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

5-1. සංකිලිට්ඨත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

64. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච

සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 
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අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

65. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන

තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි. (සංඛිත්තං.)
(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

66. සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතුධම්කමො සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස

කහතුස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස

කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

67. සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතුධම්කමො සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස
කහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස 
කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොකහතුධම්කමො අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

68. සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතුධම්කමො සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස

කහතුස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො
කහතු ධම්කමො සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 
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අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො…ද්කව. 

69. සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතුධම්කමො සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස 
කහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…ඡ…කප.…. 

සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස 
කහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො.
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. 
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස 
කහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන
පච්චකයො…ද්කව(සංඛිත්තං). 

70. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙපඤ්ච, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකයඅට්ඨ, ආකසවකනතීණි, විපාකෙද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව…කප.…
අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඅට්ඨ, නආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදපච්චයචතුක්ෙං 

71. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ච

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොනකහතුච ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 
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අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුඤ්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං
නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුඤ්ච අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං 
නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

72. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච

සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා.

(1) 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

73. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව, අනන්තක  තීණි, 

සමනන්තක  තීණි, සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය නව, 

උපනිස්සකයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආකසවකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

පඤ්ච, ආහාක නව…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං–නකෙතුපච්චකයො 

74. අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා ඡ, නපුක ජාකත
සත්ත…කප.… නෙම්කම තීණි…කප.… නවිප්පයුත්කත තීණි…කප.…

කනොවි කතපඤ්ච (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 
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7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

ආ ම්මණ-අධිපතිපච්චයා 

75. සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො
සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…ද්කව. 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොනකහතුධම්කමොඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස 

නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… ද්කව. 

76. සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො
සංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොනකහතුධම්කමොඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස 
නකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

77. ආ ම්මකෙ ඡ, අධිපතියා අට්ඨ, අනන්තක  සත්ත, සමනන්තක 

සත්ත, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයකත ස, උපනිස්සකය

අට්ඨ, ආකසවකන තීණි, ෙම්කම සත්ත, විපාකෙ චත්තාරි, ආහාක 
සත්ත…කප.…අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාචුද් ස, නආ ම්මකෙචුද් ස(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයා නකහතුයාඡ(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඡ(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

6-1. විතක්ෙත්තිෙ-කෙතුදුෙං 
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1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

78. සවිතක්ෙසවිචා ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො කහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො

කහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචා ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො කහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

79. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන 

තීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථාසහජාතවා ම්පි…සම්පයුත්තවා ම්පිඑවං විත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

80. සවිතක්ෙසවිචාක ො කහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො කහතු ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො කහතු ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

81. සවිතක්ෙසවිචාක ො කහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස කහතුස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.සවිතක්ෙසවිචාක ොකහතුධම්කමො 

අවිතක්ෙඅවිචා ස්සකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො කහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො කහතු
ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 
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අවිතක්ෙඅවිචාක ො කහතු ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.අවිතක්ෙඅවිචාක ොකහතුධම්කමො 

සවිතක්ෙසවිචා ස්සකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

82. සවිතක්ෙසවිචාක ො කහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො කහතු ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො
කහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො කහතු ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචාක ො කහතු ධම්කමො

සවිතක්ෙසවිචා ස්ස කහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

83. සවිතක්ෙසවිචාක ො කහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො කහතු ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො … තීණි. 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො කහතු ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස කහතුස්ස 
ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි…කප.…. 

සවිතක්ෙසවිචාක ො කහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…නව (සංඛිත්තං). 

84. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ ඡ, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකයනව, ආකසවකනපඤ්ච, විපාකෙතීණි…කප.…අවි කත තීණි. 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඡ(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකහතුප ං. 
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1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

85. සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(එෙං).සවිතක්ෙසවිචා ංනකහතුං
ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා (ද්කව). සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (තීණි).
සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා (චත්තාරි). 
සවිතක්ෙසවිචා ංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුච 
අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (පඤ්ච).
සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (ඡ).
සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා(සත්ත). 

86. අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (එෙං).
අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (ද්කව). අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුං
ධම්මංපටිච්චඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
(තීණි). අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො
නකහතුචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා
(චත්තාරි). අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා(පඤ්ච). 

87. අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(එෙං).අවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුං
ධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
(ද්කව). අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(තීණි).අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුං
ධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (චත්තාරි). අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුං
ධම්මංපටිච්චඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතු
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (පඤ්ච). අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො
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නකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා(ඡ).අවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුං
ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො 
නකහතුචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා
(සත්ත). 

88. සවිතක්ෙසවිචා ංනකහතුඤ්චඅවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුඤ්චධම්මං
පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(එෙං).
සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්චඅවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (ද්කව). 
සවිතක්ෙසවිචා ංනකහතුඤ්චඅවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (තීණි).
සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්චඅවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (චත්තාරි). සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච
අවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතු
චඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා(පඤ්ච).
සවිතක්ෙසවිචා ංනකහතුඤ්චඅවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුඤ්චධම්මං පටිච්ච
සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (ඡ). සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුච 
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා(සත්ත). 

89. අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුඤ්ච
ධම්මංපටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
(එෙං). අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා (ද්කව). අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ං
නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා (තීණි). අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ං 
නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච
අවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා (චත්තාරි).
අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා(පඤ්ච). 

90. සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච 
ධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
(එෙං). සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච
ධම්මංපටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
(ද්කව). සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 

476 

පටුන 

ධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුච අවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (තීණි). 

91. සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච 
අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (එෙං). සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච
අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුඤ්ච ධම්මං
පටිච්චඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(ද්කව).
සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච
අවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුච 

අවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා(තීණි). 

ආ ම්මණපච්චකයො 

92. සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා. සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මෙපච්චයා. සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති ආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො 
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…චත්තාරි. 

අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…පඤ්ච. 

සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…
තීණි. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තංනකහතුඤ්චඅවිතක්ෙඅවිචා ංනකහතුඤ්චධම්මං 
පටිච්චසවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…
චත්තාරි. 

සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්චඅවිතක්ෙවිචා මත්තංනකහතුඤ්චධම්මං
පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…
එෙං. 

සවිතක්ෙසවිචා ං නකහතුඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තං නකහතුඤ්ච 

අවිතක්ෙඅවිචා ං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…එෙං(සංඛිත්තං). 
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93. කහතුයා සත්තතිංස, ආ ම්මකෙ එෙවීස, අධිපතියා කතවීස, 

අනන්තක  එෙවීස, සහජාකත සත්තතිංස, අඤ්ඤමඤ්කඤ අට්ඨවීස, 

නිස්සකයසත්තතිංස, උපනිස්සකයඑෙවීස, පුක ජාකතඑො ස, ආකසවකන

එො ස, ෙම්කම සත්තතිංස, විපාකෙ ආහාක  ඉන්ද්රිකය ඣාකන මග්ක 

සත්තතිංස, සම්පයුත්කතඑෙවීස, විප්පයුත්කතසත්තතිංස…කප.…අවි කත

සත්තතිංස, (සංඛිත්තං). 

නකහතුයාකතත්තිංස, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචුද් ස(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

ආ ම්මණපච්චකයො 

94. සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්ෙසවිචාක ො
නකහතු ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ධම්කමො 
අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ච 

අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො…චත්තාරි. 

95. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස 
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු
ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස 

නකහතුස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…චත්තාරි. 

96. අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචාක ො
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නකහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ධම්කමො 
අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
නකහතුස්ස ච අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ධම්කමො
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස නකහතුස්ස ච
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

97. අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ච
ධම්මා සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.අවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුච අවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුච
ධම්මා අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.අවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුච 
ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. අවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුච
ධම්මා සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
නකහතුස්සචධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…චත්තාරි. 

98. සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ච
ධම්මා සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතුචඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුච
ධම්මා අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො.සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතුචඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුච
ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.සවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුච අවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුච
ධම්මා සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ච අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස
නකහතුස්සචධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… චත්තාරි. 

අධිපතිපච්චකයො 

99. සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස
නකහතුස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…සත්ත. 

අවිතක්ෙවිචා මත්කතො නකහතු ධම්කමො අවිතක්ෙවිචා මත්තස්ස 
නකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

අවිතක්ෙඅවිචාක ො නකහතු ධම්කමො අවිතක්ෙඅවිචා ස්ස නකහතුස්ස 
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 
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අවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුචඅවිතක්ෙඅවිචාක ොනකහතුචධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

සවිතක්ෙසවිචාක ොනකහතුචඅවිතක්ෙවිචා මත්කතොනකහතුචධම්මා 
සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

අනන්ත පච්චයාදි 

100. සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.…
සමනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

සවිතක්ෙසවිචාක ො නකහතු ධම්කමො සවිතක්ෙසවිචා ස්ස නකහතුස්ස

ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

101. ආ ම්මකෙ එෙවීස, අධිපතියා කතවීස, අනන්තක  පඤ්චවීස, 

සමනන්තක පඤ්චවීස, සහජාකතතිංස, අඤ්ඤමඤ්කඤඅට්ඨවීස, නිස්සකය

තිංස, උපනිස්සකය පඤ්චවීස, පුක ජාකත පඤ්ච, පච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

ආකසවකන එෙවීස, ෙම්කම එො ස, විපාකෙ එෙවීස, ආහාක 
එො ස…කප.… අවි කතතිංස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා පඤ්චතිංස, නආ ම්මකෙපඤ්චතිංස, නඅධිපතියා පඤ්චතිංස
(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාඑෙවීස(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙවීස(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

7-1. පීතිත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

102. පීතිසහ තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහ කතො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සුඛසහ තංකහතුංධම්මංපටිච්චසුඛසහ කතොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 
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උකපක්ඛාසහ තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො කහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…එෙං. 

පීතිසහ තං කහතුඤ්ච සුඛසහ තං කහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

පීතිසහ කතොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

103. කහතුයා ස, ආ ම්මකෙ ස…කප.…අවි කත ස(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ස, නපුක ජාකත ස, නපච්ඡාජාකත ස, නආකසවකන ස, 

නවිපාකෙ ස, නවිප්පයුත්කත ස(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

104. පීතිසහ කතො කහතු ධම්කමො පීතිසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සුඛසහ කතො කහතු ධම්කමො සුඛසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

උකපක්ඛාසහ කතො කහතු ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…එෙං. 

පීතිසහ කතො කහතු ච සුඛසහ කතො කහතු ච ධම්මා පීතිසහ තස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

105. පීතිසහ කතො කහතු ධම්කමො පීතිසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. පීතිසහ කතො කහතුධම්කමොසුඛසහ තස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහ කතො කහතු
ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. පීතිසහ කතො කහතු ධම්කමො පීතිසහ තස්ස කහතුස්ස ච
සුඛසහ තස්ස කහතුස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි. 

සුඛසහ කතො කහතු ධම්කමො සුඛසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.සුඛසහ කතොකහතුධම්කමොපීතිසහ තස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. සුඛසහ කතො කහතු
ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
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පච්චකයො. සුඛසහ කතො කහතු ධම්කමො පීතිසහ තස්ස කහතුස්ස ච 

සුඛසහ තස්ස කහතුස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි. 

උකපක්ඛාසහ කතො කහතු ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.උකපක්ඛාසහ කතොකහතුධම්කමො
පීතිසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
උකපක්ඛාසහ කතො කහතු ධම්කමො සුඛසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. උකපක්ඛාසහ කතො කහතු ධම්කමො 
පීතිසහ තස්ස කහතුස්ස ච සුඛසහ තස්ස කහතුස්ස ච ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…චත්තාරි. 

පීතිසහ කතො කහතු ච සුඛසහ කතො කහතු ච ධම්මා පීතිසහ තස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 

පීතිසහ කතො කහතු ධම්කමො පීතිසහ තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

106. කහතුයා ස, ආ ම්මකෙකසොළස, අධිපතියාකසොළස, අනන්තක 

කසොළස, සමනන්තක  කසොළස, සහජාකත  ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ  ස, 

නිස්සකය ස, උපනිස්සකයකසොළස…කප.…විපාකෙ ස…කප.…අවි කත

 ස (සංඛිත්තං). 

නකහතුයාකසොළස, නආ ම්මකෙකසොළස(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙ ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙකසොළස(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

107. පීතිසහ තං නකහතුංධම්මංපටිච්චපීතිසහ කතොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පීතිසහ තංනකහතුංධම්මංපටිච්චසුඛසහ කතො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පීතිසහ තං නකහතුං ධම්මං
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පටිච්චපීතිසහ කතොනකහතුචසුඛසහ කතොනකහතුච ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

සුඛසහ තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහ කතො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සුඛසහ තංනකහතුංධම්මංපටිච්චපීතිසහ කතො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සුඛසහ තං නකහතුං ධම්මං
පටිච්චපීතිසහ කතොනකහතුච සුඛසහ කතොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

උකපක්ඛාසහ තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පීතිසහ තං නකහතුඤ්ච සුඛසහ තං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
පීතිසහ කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පීතිසහ තං
නකහතුඤ්ච සුඛසහ තං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සුඛසහ කතො නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පීතිසහ තං නකහතුඤ්ච සුඛසහ තං
නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චපීතිසහ කතො නකහතුචසුඛසහ කතොනකහතුච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

108. පීතිසහ තං නකහතුංධම්මංපටිච්චපීතිසහ කතොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

සුඛසහ තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහ කතො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…තීණි. 

උකපක්ඛාසහ තංනකහතුං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා…එෙං. 

පීතිසහ තං නකහතුඤ්ච සුඛසහ තං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
පීතිසහ කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

109. කහතුයා  ස, ආ ම්මකෙ  ස, අධිපතියා  ස, අනන්තක 
 ස…කප.…අවි කත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා  ස, නඅධිපතියා  ස (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… 
සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 
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ආ ම්මණපච්චයාදි 

110. පීතිසහ කතො නකහතුධම්කමොපීතිසහ තස්සනකහතුස්සධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහ කතො නකහතු ධම්කමො
සුඛසහ තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
පීතිසහ කතො නකහතු ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. පීතිසහ කතො නකහතු ධම්කමො
පීතිසහ තස්ස නකහතුස්ස ච සුඛසහ තස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

සුඛසහ කතො නකහතු ධම්කමො සුඛසහ තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. සුඛසහ කතො නකහතු ධම්කමො
පීතිසහ තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
සුඛසහ කතො නකහතු ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. සුඛසහ කතො නකහතු ධම්කමො
පීතිසහ තස්ස නකහතුස්ස ච සුඛසහ තස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

උකපක්ඛාසහ කතො නකහතු ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස නකහතුස්ස 

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. උකපක්ඛාසහ කතො නකහතු
ධම්කමොපීතිසහ තස්ස නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.
උකපක්ඛාසහ කතො නකහතු ධම්කමො සුඛසහ තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. උකපක්ඛාසහ කතො නකහතු ධම්කමො
පීතිසහ තස්ස නකහතුස්ස ච සුඛසහ තස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

පීතිසහ කතොනකහතුචසුඛසහ කතොනකහතුචධම්මාපීතිසහ තස්ස 

නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 

111. පීතිසහ කතො නකහතුධම්කමොපීතිසහ තස්සනකහතුස්සධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො…චත්තාරි. 

සුඛසහ කතො නකහතු ධම්කමො සුඛසහ තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 

උකපක්ඛාසහ කතො නකහතු ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස නකහතුස්ස 

ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 

පීතිසහ කතොනකහතුචසුඛසහ කතොනකහතුචධම්මාපීතිසහ තස්ස 

නකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 
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112. පීතිසහ කතො නකහතුධම්කමොපීතිසහ තස්සනකහතුස්සධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
චත්තාරි. 

සුඛසහ කතො නකහතු ධම්කමො සුඛසහ තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 

උකපක්ඛාසහ කතො නකහතු ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස නකහතුස්ස 
ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…චත්තාරි. 

පීතිසහ කතො නකහතුචසුඛසහ කතොනකහතුචධම්මා පීතිසහ තස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… චත්තාරි 

(සංඛිත්තං). 

113. ආ ම්මකෙ කසොළස, අධිපතියා කසොළස, සහජාකත  ස, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ  ස, නිස්සකය  ස, උපනිස්සකය කසොළස, ආහාක 
 ස…කප.…අවි කත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා කසොළස, නආ ම්මකෙ කසොළස, නඅධිපතියා කසොළස
(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයා නකහතුයාකසොළස (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙකසොළස(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

8-1. දස්සකනනපොතබ්බත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

114.  ස්සකනන පහාතබ්බං කහතුං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන

පහාතබ්කබොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බංකහතුංධම්මංපටිච්ච භාවනායපහාතබ්කබොකහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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115. කහතුයා තීණි (සබ්බත්ථ තීණි), විපාකෙ එෙං…කප.… අවි කත
තීණි. 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි…කප.… නවිප්පයුත්කත තීණි 

(සංඛිත්තං.සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

116.  ස්සකනන පහාතබ්කබො කහතු ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස
කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

 ස්සකනන පහාතබ්කබො කහතු ධම්කමො  ස්සකනන පහාතබ්බස්ස
කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

117. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙඅට්ඨ, අධිපතියාඡ, අනන්තක පඤ්ච, 

සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයතීණි, 

උපනිස්සකයඅට්ඨ, ආකසවකන තීණි, විපාකෙඑෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, මග්ක 
එෙං…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඅට්ඨ, නආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

118.  ස්සකනන පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන
පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.  ස්සකනන
පහාතබ්බංනකහතුංධම්මංපටිච්ච කනව ස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.  ස්සකනන පහාතබ්බං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන පහාතබ්කබො නකහතු ච කනව ස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

භාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. භාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං
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ධම්මං පටිච්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. භාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
භාවනායපහාතබ්කබොනකහතුචකනව ස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්කබො
නකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බං නකහතුඤ්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්කබොනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං නකහතුඤ්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්කබොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බංනකහතුං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන පහාතබ්කබො

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො

නකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මෙපච්චයා (සංඛිත්තං). 

119. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

120. කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා. 

 ස්සකනන පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කනව ස්සකනන

නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මෙපච්චයා. 
(1) 
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භාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කනව ස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මෙපච්චයා.

(1) 

කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

 ස්සකනන පහාතබ්බං නකහතුඤ්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්කබොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති නආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං නකහතුඤ්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

121. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙපඤ්ච, නඅධිපතියානව…කප.…
කනොවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි පච්චයවා ම්පි නිස්සයවා ම්පි සංසට්ඨවා ම්පි 
සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසංවිත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

122.  ස්සකනන පහාතබ්කබොනකහතුධම්කමො ස්සකනනපහාතබ්බස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.  ස්සකනන
පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස 
නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

භාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො භාවනාය පහාතබ්බස්ස
නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො නකහතු ධම්කමො
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 

488 

පටුන 

123. ආ ම්මකෙ අට්ඨ, අධිපතියා  ස…කප.… අවි කත කත ස
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා චුද් ස, නආ ම්මකෙචුද් ස(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

9-1. දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

124.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන

පහාතබ්බකහතුකෙොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය 

පහාතබ්බකහතුකෙොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච 
කනව ස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා(1) (සංඛිත්තං.) 

125. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි…කප.… නවිප්පයුත්කත තීණි 

(සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි …කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං
විත්ථාක තබ්බං). 

126.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො කහතු ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ අට්ඨ, අධිපතියා ඡ…කප.… අවි කතතීණි
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා අට්ඨ, නආ ම්මකෙඅට්ඨ (සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

127.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙංනකහතුං ධම්මං පටිච්ච  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුකෙොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය 
පහාතබ්බකහතුකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනව ස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙංනකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

කනව ස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි (සංඛිත්තං). 

කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

128. කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

129. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙපඤ්ච…කප.…කනොවි කතපඤ්ච
(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 
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ආ ම්මණපච්චකයො 

130.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො  ස්සකනන
පහාතබ්බකහතුෙස්ස නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…
ද්කව. 

භාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො භාවනාය
පහාතබ්බකහතුෙස්ස නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…
තීණි. 

කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි (සංඛිත්තං). 

131. ආ ම්මකෙ අට්ඨ, අධිපතියා  ස…කප.… අවි කත කත ස
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාචුද් ස, නආ ම්මකෙචුද් ස(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

10-1. ආචය ාමිත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

132. ආචය ාමිං කහතුං ධම්මං පටිච්ච ආචය ාමී කහතු ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අපචය ාමිංකහතුංධම්මංපටිච්චඅපචය ාමීකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං කහතුං ධම්මං පටිච්ච

කනවාචය ාමිනාපචය ාමී කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

133. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි(සබ්බත්ථතීණි). 
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නඅධිපතියා තීණි, නආකසවකනද්කව, නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත
තීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

134. ආචය ාමී කහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අපචය ාමී කහතු ධම්කමො අපචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීකහතුධම්කමොකනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආචය ාමී කහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. ආචය ාමී කහතු ධම්කමො 
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අපචය ාමී කහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අපචය ාමී කහතු ධම්කමො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීකහතුධම්කමොකනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස 
කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
කනවාචය ාමිනාපචය ාමීකහතුධම්කමො ආචය ාමිස්සකහතුස්සධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

135. ආචය ාමී කහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මොධිපති, සහජාතාධිපති.(1) 

අපචය ාමී කහතු ධම්කමො අපචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – සහජාතාධිපති…. අපචය ාමී කහතු ධම්කමො
ආචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අපචය ාමී
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කහතු ධම්කමො කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මොධිපති….(3) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමී කහතුධම්කමො කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. කනවාචය ාමිනාපචය ාමී
කහතුධම්කමොආචය ාමිස්සකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

136. ආචය ාමී කහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. ආචය ාමී කහතු ධම්කමො අපචය ාමිස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.ආචය ාමීකහතුධම්කමො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අපචය ාමී කහතු ධම්කමො කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීකහතුධම්කමොකනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

137. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ ඡ, අධිපතියා ඡ, අනන්තක  පඤ්ච, 

සමනන්තක පඤ්ච, සහජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයතීණි, 

උපනිස්සකයඅට්ඨ, ආකසවකනතීණි, විපාකෙඑෙං…කප.… අවි කතතීණි
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඅට්ඨ, නආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඡ(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

138. ආචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච ආචය ාමී නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
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ආචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච ආචය ාමී නකහතු ච

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

අපචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අපචය ාමී නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අපචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච

කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
අපචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අපචය ාමී නකහතු ච

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීනකහතුචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච

කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ආචය ාමිංනකහතුඤ්චකනවාචය ාමිනාපචය ාමිංනකහතුඤ්චධම්මං 
පටිච්චකනවාචය ාමිනාපචය ාමීනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

අපචය ාමිංනකහතුඤ්චකනවාචය ාමිනාපචය ාමිංනකහතුඤ්චධම්මං 
පටිච්චකනවාචය ාමිනාපචය ාමීනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

139. ආචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච ආචය ාමී නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අපචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අපචය ාමී නකහතු ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව…කප.… අවි කතනව 

(සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

140. කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

ආචය ාමිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා(සංඛිත්තං). 
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141. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා ඡ…කප.…
කනොවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙපඤ්ච (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක බ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

142. ආචය ාමී නකහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. ආචය ාමී නකහතු ධම්කමො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

අපචය ාමී නකහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අපචය ාමී නකහතු ධම්කමො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො. කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො අපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

143. ආචය ාමී නකහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අපචය ාමී නකහතු ධම්කමො අපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අපචය ාමී නකහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස 
නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අපචය ාමී නකහතු
ධම්කමො කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අපචය ාමී නකහතු ධම්කමො අපචය ාමිස්ස
නකහතුස්ස ච කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(4) 
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144. කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

ආචය ාමී නකහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. ආචය ාමී නකහතු ධම්කමො අපචය ාමිස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. ආචය ාමී නකහතු
ධම්කමො කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අපචය ාමී නකහතු ධම්කමො කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස 

ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. කනවාචය ාමිනාපචය ාමී නකහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස

නකහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2)…කප.…. 

ආචය ාමී නකහතු ධම්කමො ආචය ාමිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

145. ආ ම්මකෙ සත්ත, අධිපතියා  ස, අනන්තක ඡසමනන්තක ඡ, 

සහජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය කත ස, උපනිස්සකය
නව…කප.…අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා පන්න ස, නආ ම්මකෙපන්න ස (සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාසත්ත(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

11-1. කසක්ඛ්ත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

146. කසක්ඛං කහතුංධම්මංපටිච්චකසක්කඛොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 
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අකසක්ඛං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අකසක්කඛො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛංකහතුංධම්මංපටිච්චකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො 

කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

147. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…අවි කත
තීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන

තීණි, නවිපාකෙද්කව, නවිප්පයුත්කතතීණි (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයාදි 

148. කසක්කඛො කහතු ධම්කමො කසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අකසක්කඛො කහතු ධම්කමො අකසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො කහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස

කහතුස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

149. කසක්කඛො කහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අකසක්කඛො කහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො කහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස

කහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

150. කසක්කඛො කහතු ධම්කමො කසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. කසක්කඛො කහතු ධම්කමො
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 
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අකසක්කඛො කහතු ධම්කමො අකසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අකසක්කඛො කහතු ධම්කමො
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො කහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස

කහතුස්ස ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

151. කසක්කඛො කහතු ධම්කමො කසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. කසක්කඛො කහතු ධම්කමො අකසක්ඛස්ස
කහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.කසක්කඛොකහතු ධම්කමො
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අකසක්කඛො කහතු ධම්කමො අකසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අකසක්කඛො කහතු ධම්කමො
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො කහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො
කහතුධම්කමොකසක්ඛස්ස කහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො කහතු ධම්කමො අකසක්ඛස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 

152. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක 

අට්ඨ, සමනන්තක අට්ඨ, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකය

තීණි, උපනිස්සකයඅට්ඨ…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඅට්ඨ, නආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

153. කසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛො නකහතු ච 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අකසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කසක්ඛං නකහතුඤ්ච කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං නකහතුඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

අකසක්ඛං නකහතුඤ්ච කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං නකහතුඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

154. කසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛො නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා නව…කප.… ආකසවකන
ද්කව…කප.… අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

155. කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 
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නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා තීණි…කප.…
කනොවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

156. කසක්කඛො නකහතුධම්කමොකනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්සනකහතුස්ස

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස නකහතුස්ස

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස 

නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොනකහතුධම්කමො කසක්ඛස්සනකහතුස්සධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො

අකසක්ඛස්සනකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කසක්කඛො නකහතු ධම්කමො කසක්ඛස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො අකසක්ඛස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස 
නකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

157. ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියානව, අනන්තක අට්ඨ, සමනන්තක 

අට්ඨ, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකයකත ස, උපනිස්සකය
අට්ඨ…කප.…අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා චුද් ස, නආ ම්මකෙචුද් ස (සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 
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(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

11-1. පරිත්තත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

158. පරිත්තං කහතුංධම්මංපටිච්චපරිත්කතොකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

මහග් තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච මහග් කතො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

අප්පමාෙංකහතුංධම්මංපටිච්චඅප්පමාකෙොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි…කප.…නවිප්පයුත්කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

159. පරිත්කතො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මහග් කතො කහතු ධම්කමො මහග් තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාකෙො කහතු ධම්කමො අප්පමාෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්කතො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. පරිත්කතො කහතු ධම්කමො මහග් තස්ස

කහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග් කතො කහතු ධම්කමො මහග් තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. මහග් කතො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස

කහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අප්පමාකෙො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අප්පමාකෙො කහතු ධම්කමො මහග් තස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

160. පරිත්කතො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මහග් කතො කහතු ධම්කමො මහග් තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.මහග් කතොකහතුධම්කමොපරිත්තස්සකහතුස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාකෙො කහතු ධම්කමො අප්පමාෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

පරිත්කතො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පරිත්කතො කහතු ධම්කමො මහග් තස්ස
කහතුස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.පරිත්කතොකහතුධම්කමො

අප්පමාෙස්සකහතුස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මහග් කතො කහතු ධම්කමො මහග් තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මහග් කතො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මහග් කතො කහතු

ධම්කමොඅප්පමාෙස්සකහතුස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අප්පමාකෙො කහතු ධම්කමො අප්පමාෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අප්පමාකෙො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අප්පමාකෙො කහතු

ධම්කමොමහග් තස්සකහතුස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පරිත්කතො කහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

161. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙඡ, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 
උපනිස්සකය නව…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඡ(සංඛිත්තං). 
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(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

162. පරිත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මහග් තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච මහග් කතො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මහග් තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො
නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.මහග් තංනකහතුංධම්මංපටිච්ච
පරිත්කතො නකහතු ච මහග් කතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අප්පමාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාකෙො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අප්පමාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො
නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අප්පමාෙංනකහතුංධම්මංපටිච්ච
පරිත්කතො නකහතු ච අප්පමාකෙො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

පරිත්තං නකහතුඤ්ච මහග් තං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො 
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

පරිත්තං නකහතුඤ්ච අප්පමාෙං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො 

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

163. කහතුයා කත ස, ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා නව…කප.…

වි කත පඤ්ච, අවි කත කත ස(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

164. පරිත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා  ස…කප.…

කනොවි කතපඤ්ච (සංඛිත්තං). 
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කහතුපච්චයානආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

165. පරිත්කතො නකහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. පරිත්කතො නකහතු ධම්කමො මහග් තස්ස

නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මහග් කතො නකහතු ධම්කමො මහග් තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. මහග් කතො නකහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස

නකහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අප්පමාකෙො නකහතු ධම්කමො අප්පමාෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අප්පමාකෙො නකහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අප්පමාකෙො නකහතු
ධම්කමොමහග් තස්සනකහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

පරිත්කතො නකහතු ධම්කමො පරිත්තස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

166. ආ ම්මකෙ සත්ත, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක  නව, සහජාකත එො ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත, නිස්සකය

කත ස, උපනිස්සකය නව…කප.…අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා පන්න ස, නආ ම්මකෙපන්න ස (සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාසත්ත(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

13-1. පරිත්තා ම්මණත්තිෙ-කෙතුදුෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

167. පරිත්තා ම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකෙො කහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

මහග් තා ම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච මහග් තා ම්මකෙො කහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අප්පමාො ම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාො ම්මකෙො කහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.… වි කතතීණි, අවි කතතීණි 

(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන 

තීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි …කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං
විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

168. පරිත්තා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො පරිත්තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මහග් තා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො මහග් තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අප්පමාො ම්මකෙො කහතු ධම්කමො අප්පමාො ම්මෙස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පරිත්තා ම්මකෙො කහතුධම්කමො පරිත්තා ම්මෙස්සකහතුස්සධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. පරිත්තා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො

මහග් තා ම්මෙස්සකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

මහග් තා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො මහග් තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.මහග් තා ම්මකෙොකහතුධම්කමො 

පරිත්තා ම්මෙස්සකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අප්පමාො ම්මකෙො කහතු ධම්කමො අප්පමාො ම්මෙස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අප්පමාො ම්මකෙො කහතු
ධම්කමො පරිත්තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. අප්පමාො ම්මකෙො කහතු ධම්කමො මහග් තා ම්මෙස්ස

කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 

169. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ සත්ත, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක 

නව, සමනන්තක  නව, උපනිස්සකය නව…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

170. පරිත්තා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකෙො
නකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…අවි කතතීණි 

(සංඛිත්තං). 

171. පරිත්තා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තා ම්මකෙො
නකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා තීණි…කප.… නවිප්පයුත්කත තීණි 

(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 
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ආ ම්මණ-අධිපතිපච්චයා 

172. පරිත්තා ම්මකෙොනකහතුධම්කමොපරිත්තා ම්මෙස්සනකහතුස්ස

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. පරිත්තා ම්මකෙොනකහතුධම්කමො 
මහග් තා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

මහග් තා ම්මකෙොනකහතුධම්කමො මහග් තා ම්මෙස්සනකහතුස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. මහග් තා ම්මකෙො නකහතු
ධම්කමො පරිත්තා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අප්පමාො ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො අප්පමාො ම්මෙස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අප්පමාො ම්මකෙො
නකහතු ධම්කමො පරිත්තා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අප්පමාො ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො
මහග් තා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. 
(3) 

පරිත්තා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො පරිත්තා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

173. ආ ම්මකෙ සත්ත, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක  නව, 

සමනන්තක නව, උපනිස්සකයනව…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාසත්ත(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

14-1. හීනත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

174. හීනං කහතුං ධම්මං පටිච්ච හීකනො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. මජ්ඣිමං කහතුං ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො කහතු ධම්කමො 
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උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පණීතං කහතුං ධම්මං පටිච්ච පණීකතො කහතු

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

175. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන 

තීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

176. හීකනොකහතු ධම්කමොහීනස්සකහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

මජ්ඣිකමො කහතු ධම්කමො මජ්ඣිමස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පණීකතො කහතු ධම්කමො පණීතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

හීකනො කහතු ධම්කමො හීනස්ස කහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො. හීකනො කහතු ධම්කමො මජ්ඣිමස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

මජ්ඣිකමො කහතු ධම්කමො මජ්ඣිමස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.මජ්ඣිකමොකහතුධම්කමොහීනස්සකහතුස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පණීකතො කහතු ධම්කමො මජ්ඣිමස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

177. හීකනො කහතුධම්කමොහීනස්සකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

මජ්ඣිකමො කහතු ධම්කමො මජ්ඣිමස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. මජ්ඣිකමො කහතු ධම්කමො හීනස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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පණීකතොකහතුධම්කමොපණීතස්සකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. පණීකතො කහතු ධම්කමො මජ්ඣිමස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

හීකනො කහතු ධම්කමො හීනස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො…ද්කව. 

මජ්ඣිකමො කහතු ධම්කමො මජ්ඣිමස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

පණීකතො කහතු ධම්කමො පණීතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…ද්කව(සංඛිත්තං). 

178. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච…කප. … 

අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඅට්ඨ, නආ ම්මකෙඅට්ඨ(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

කෙතුපච්චකයො 

179. හීනං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච හීකනොනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. 

(යථාසංකිලිට්ඨත්තිෙකහතුදුෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

15-1. මිච්ඡත්තනියතත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

180. මිච්ඡත්තනියතං කහතුං ධම්මං පටිච්ච මිච්ඡත්තනියකතො කහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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සම්මත්තනියතංකහතුංධම්මං පටිච්චසම්මත්තනියකතො කහතුධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනියතං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

181. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…විපාකෙ

එෙං…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආකසවකන එෙං, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි …කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං
විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයාදි 

182. මිච්ඡත්තනියකතො කහතු ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතොකහතුධම්කමොසම්මත්තනියතස්සකහතුස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතොකහතුධම්කමොඅනියතස්සකහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

මිච්ඡත්තනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො කහතු ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතොකහතුධම්කමොසම්මත්තනියතස්සකහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සම්මත්තනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස

කහතුස්ස ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනන්ත පච්චයාදි 

183. මිච්ඡත්තනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අනියකතොකහතුධම්කමොමිච්ඡත්තනියතස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අනියකතොකහතුධම්කමො

සම්මත්තනියතස්සකහතුස්ස ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

184. මිච්ඡත්තනියකතො කහතු ධම්කමො මිච්ඡත්තනියතස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. මිච්ඡත්තනියකතො කහතුධම්කමො

අනියතස්සකහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සම්මත්තනියකතොකහතුධම්කමොසම්මත්තනියතස්සකහතුස්ස ධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. සම්මත්තනියකතො කහතු ධම්කමො

අනියතස්ස කහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනියකතො කහතු ධම්කමො අනියතස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.අනියකතොකහතුධම්කමොමිච්ඡත්තනියතස්ස
කහතුස්ස ධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.අනියකතොකහතුධම්කමො

සම්මත්තනියතස්ස කහතුස්සධම්මස්සඋපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

185. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකත තීණි…කප.… උපනිස්සකය

සත්ත…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයාසත්ත, නආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 
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නකෙතුපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

186. මිච්ඡත්තනියතං නකහතුංධම්මංපටිච්චමිච්ඡත්තනියකතොනකහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සම්මත්තනියතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සම්මත්තනියකතො නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සම්මත්තනියතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
අනියකතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සම්මත්තනියතං 
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සම්මත්තනියකතොනකහතු ච අනියකතොනකහතු ච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අනියතංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅනියකතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

මිච්ඡත්තනියතං නකහතුඤ්ච අනියතං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අනියකතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

සම්මත්තනියතං නකහතුඤ්ච අනියතං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අනියකතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

187. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව…කප.…විපාකෙ
එෙං…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

188. අනියතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා තීණි…කප.…
කනොවි කත පඤ්ච(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

ආ ම්මණ-අධිපති-අනන්ත පච්චයා 

189. මිච්ඡත්තනියකතො නකහතු ධම්කමො අනියතස්ස නකහතුස්ස

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො නකහතු ධම්කමො අනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො නකහතු ධම්කමො අනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අනියකතො නකහතු ධම්කමො
මිච්ඡත්තනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
අනියකතො නකහතු ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

190. මිච්ඡත්තනියකතොනකහතුධම්කමොමිච්ඡත්තනියතස්සනකහතුස්ස
ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සම්මත්තනියකතො නකහතු ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස නකහතුස්ස 
ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. සම්මත්තනියකතො නකහතු ධම්කමො
අනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.
සම්මත්තනියකතො නකහතු ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස නකහතුස්ස ච

අනියතස්සනකහතුස්සචධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනියකතො නකහතු ධම්කමො අනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. අනියකතොනකහතුධම්කමොසම්මත්තනියතස්ස 

නකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

මිච්ඡත්තනියකතො නකහතු ධම්කමො අනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සම්මත්තනියකතො නකහතු ධම්කමො අනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනියකතො නකහතු ධම්කමො අනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනියකතො නකහතු ධම්කමො
මිච්ඡත්තනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අනියකතො නකහතු ධම්කමො සම්මත්තනියතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 

513 

පටුන 

191. ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා අට්ඨ, අනන්තක  පඤ්ච, 

සමනන්තක පඤ්ච, සහජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකයකත ස, 

උපනිස්සකයසත්ත…කප.…අවි කතකත ස (සංඛිත්තං). 

නකහතුයා කත ස, නආ ම්මකෙ කත ස, නඅධිපතියා කත ස
(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

16-1. මග් ා ම්මණත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

192. මග් ා ම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච මග් ා ම්මකෙො කහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග් කහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච මග් කහතුකෙො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග් ාධිපතිංකහතුංධම්මංපටිච්චමග් ාධිපතිකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

මග් ා ම්මෙං කහතුඤ්ච මග් ාධිපතිං කහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

මග් ා ම්මකෙොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග් කහතුෙං කහතුඤ්ච මග් ාධිපතිං කහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

මග් කහතුකෙොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

193. කහතුයා සත්ත ස…කප.…අවි කතසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා සත්ත ස, නපුක ජාකත සත්ත ස…කප.… නආකසවකන

නව, නවිපාකෙසත්ත ස, නවිප්පයුත්කතසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 
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කෙතු-ආ ම්මණපච්චයාදි 

194. මග් ා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො කහතු ධම්කමො මග් කහතුෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් ාධිපති කහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

මග් ා ම්මකෙොකහතුචමග් ාධිපතිකහතුචධම්මා මග් ා ම්මෙස්ස
කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො කහතු ච මග් ාධිපති කහතු ච ධම්මා මග් කහතුෙස්ස 
කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො කහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. මග් කහතුකෙො කහතු ධම්කමො
මග් ාධිපතිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
මග් කහතුකෙොකහතුධම්කමොමග් ා ම්මෙස්ස කහතුස්සචමග් ාධිපතිස්ස

කහතුස්සචධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග් ාධිපති කහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො කහතුචමග් ාධිපතිකහතුචධම්මාමග් ා ම්මෙස්ස 
කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

195. මග් ා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො කහතු ධම්කමො මග් කහතුෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

මග් ාධිපති කහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

මග් ා ම්මකෙො කහතුචමග් ාධිපතිකහතුච ධම්මාමග් ා ම්මෙස්ස
කහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො කහතුචමග් ාධිපතිකහතුචධම්මාමග් ා ම්මෙස්ස 
කහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 
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මග් ා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් ාධිපති කහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් ා ම්මකෙොකහතුචමග් ාධිපතිකහතුචධම්මා මග් ා ම්මෙස්ස

කහතුස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…තීණි (සංඛිත්තං). 

196. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාඑෙවීස, අනන්තක 

නව, සමනන්තක  නව, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත ස, 

නිස්සකය සත්ත ස, උපනිස්සකය එෙවීස…කප.… අවි කත සත්ත ස 

(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඑෙවීස, නආ ම්මකෙසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

197. මග් ා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච මග් ා ම්මකෙො නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් ා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් ා ම්මෙං
නකහතුං ධම්මං පටිච්චමග් ා ම්මකෙොනකහතුචමග් ාධිපතිනකහතුච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

මග් කහතුෙං නකහතුංධම්මං පටිච්ච මග් කහතුකෙොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.මග් කහතුෙංනකහතුංධම්මං පටිච්චමග් ාධිපති
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් කහතුෙං නකහතුං ධම්මං
පටිච්චමග් කහතුකෙොනකහතුචමග් ාධිපතිනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) 
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මග් ාධිපති නකහතුං ධම්මං පටිච්ච මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් ාධිපතිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
මග් ා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් ාධිපතිං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.මග් ාධිපතිංනකහතුංධම්මංපටිච්ච මග් ා ම්මකෙොනකහතු
ච මග් ාධිපති නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. මග් ාධිපතිං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච මග් කහතුකෙො නකහතු ච මග් ාධිපති නකහතු ච 

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

මග් ා ම්මෙං නකහතුඤ්ච මග් ාධිපතිං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

මග් ා ම්මකෙොනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් ා ම්මෙං
නකහතුඤ්ච මග් ාධිපතිං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග් ාධිපති නකහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් ා ම්මෙංනකහතුඤ්ච මග් ාධිපතිං
නකහතුඤ්ච ධම්මංපටිච්චමග් ා ම්මකෙොනකහතුචමග් ාධිපතිනකහතු

චධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

මග් කහතුෙං නකහතුඤ්ච මග් ාධිපතිං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් කහතුෙං
නකහතුඤ්ච මග් ාධිපතිං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මග් ාධිපතිං නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග් කහතුෙං නකහතුඤ්ච මග් ාධිපතිං
නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච මග් කහතුකෙොනකහතුචමග් ාධිපතිනකහතුච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

198. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකෙ සත්ත ස…කප.… අවි කත
සත්ත ස(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

199. මග් ා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච මග් ා ම්මකෙො නකහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා සත්ත ස, නපුක ජාකත සත්ත ස, 

නපච්ඡාජාකත සත්ත ස, නආකසවකන නව, නවිපාකෙ සත්ත ස, 
නවිප්පයුත්කතසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

200. මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො 
මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ච

මග් ාධිපතිස්සනකහතුස්සචධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො
මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ච

මග් ාධිපතිස්සනකහතුස්සචධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

මග් කහතුකෙො නකහතු ච මග් ාධිපති නකහතු ච ධම්මා 
මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

201. මග් ා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස 
ධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො නකහතුධම්කමොමග් කහතුෙස්ස නකහතුස්සධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො 
මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.
මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ච මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. මග් කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
මග් කහතුෙස්ස නකහතුස්ස ච මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 
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මග් ා ම්මකෙො නකහතු ච මග් ාධිපති නකහතු ච ධම්මා 

මග් ා ම්මෙස්සනකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො නකහතු ච මග් ාධිපති නකහතු ච ධම්මා
මග් කහතුෙස්ස නකහතුස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

අනන්ත -උපනිස්සයපච්චයා 

202. මග් ා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මග් ා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො
මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
මග් ා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ච

මග් ාධිපතිස්සනකහතුස්සචධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො
මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ච

මග් ාධිපතිස්සනකහතුස්සචධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

මග් ා ම්මකෙො නකහතු ච මග් ාධිපති නකහතු ච ධම්මා 
මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…
තීණි…කප.…. 

203. මග් ා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස
ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො නකහතුධම්කමොමග් කහතුෙස්ස නකහතුස්සධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

මග් ාධිපති නකහතු ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

මග් ා ම්මකෙො නකහතු ච මග් ාධිපති නකහතු ච ධම්මා 
මග් ා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

මග් කහතුකෙො නකහතු ච මග් ාධිපති නකහතු ච ධම්මා
මග් කහතුෙස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
පඤ්ච(සංඛිත්තං). 
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204. ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියාඑෙවීස, අනන්තක නව, සමනන්තක 

නව, සහජාකත සත්ත ස, අඤ්ඤමඤ්කඤ සත්ත ස, නිස්සකය සත්ත ස, 
උපනිස්සකයඑෙවීස…කප.…අවි කතසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඑෙවීස, නආ ම්මකෙසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

17-1. උප්පන්නත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චයාදි 

205. උප්පන්කනො කහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – උප්පන්නා කහතූ සම්පයුත්තොනං කහතූනං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො; පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.….(1) 

අනුප්පන්කනො කහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො – අනුප්පන්නාකහතූකචකතොපරියඤාෙස්ස
අනා තංසඤාෙස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.උප්පාදීකහතුධම්කමො
උප්පන්නස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො – උප්පාදී
කහතූ කචකතොපරියඤාෙස්ස අනා තංසඤාෙස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

උප්පන්කනො කහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… 

නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො…
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
මග් පච්චකයන පච්චකයො… සම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො… 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…අවි තපච්චකයනපච්චකයො. 

206. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාතීණි, සහජාකතඑෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නිස්සකයඑෙං, උපනිස්සකයද්කව…කප.…අවි කත
එෙං(සංඛිත්තං). 
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නකහතුයාද්කව, නආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

207. උප්පන්කනො නකහතුධම්කමො උප්පන්නස්සනකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුප්පන්කනො නකහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උප්පාදී නකහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

208. උප්පන්කනො නකහතුධම්කමො උප්පන්නස්සනකහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුප්පන්කනො නකහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උප්පාදී නකහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උප්පන්කනො නකහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… 
නිස්සයපච්චකයනපච්චකයො…උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

අනුප්පන්කනො නකහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො. 

උප්පාදී නකහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

209. ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියාතීණි, සහජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය තීණි…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 
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නකහතුයාතීණි, නආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

18-1. අතීතත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

210. පච්චුප්පන්කනො කහතුධම්කමොපච්චුප්පන්නස්සකහතුස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අතීකතො කහතු ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අනා කතො කහතු ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස

කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං.) 

211. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා තීණි…කප.…

සහජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය

ද්කව…කප.… විපාකෙ එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, මග්ක  එෙං, සම්පයුත්කත 

එෙං, අත්ථියාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාද්කව, නආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

නකෙතුපදං 

ආ ම්මණපච්චකයො 

212. අතීකතො නකහතු ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනා කතො නකහතු ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්කනො නකහතුධම්කමො පච්චුප්පන්නස්සනකහතුස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 
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213. ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා තීණි…කප.… සහජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය තීණි…කප.…

ආකසවකන එෙං, ෙම්කම ද්කව, විපාකෙ එෙං…කප.… ඉන්ද්රිකය එෙං, 

මග්ක  එෙං, සම්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාතීණි, නආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

19-1. අතීතා ම්මණත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

214. අතීතා ම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකෙො කහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනා තා ම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අනා තා ම්මකෙො කහතු

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො

කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

215. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන

තීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

216. අතීතා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො අතීතා ම්මෙස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අනා තා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො අනා තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස 

කහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අතීතා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො අතීතා ම්මෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අතීතා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො
අනා තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
අතීතා ම්මකෙොකහතු ධම්කමොපච්චුප්පන්නා ම්මෙස්සකහතුස්සධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අනා තා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො අනා තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස 
කහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

217. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක  ඡ, 

සමනන්තක  ඡ, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නිස්සකය තීණි, 

උපනිස්සකයනව…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

218. අතීතා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකෙො නකහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනා තා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අනා තා ම්මකෙො නකහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 
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පච්චුප්පන්නා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

219. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…අවි කත

තීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආකසවකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නඣාකනඑෙං, 

නමග්ක තීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

220. අතීතා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො අතීතා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අනා තා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො අනා තා ම්මෙස්ස නකහතුස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස 

නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

221. ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

20-1. අජ්ඣත්තත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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222. අජ්ඣත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො කහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

බහිද්ධා කහතුං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

223. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආකසවකන ද්කව, නවිපාකෙද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

224. අජ්ඣත්කතො කහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා කහතු ධම්කමො බහිද්ධා කහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන 
පච්චකයො. 

අජ්ඣත්කතො කහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අජ්ඣත්කතො කහතු ධම්කමො බහිද්ධා

කහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

බහිද්ධා කහතුධම්කමොබහිද්ධාකහතුස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. බහිද්ධා කහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

225. අජ්ඣත්කතො කහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා කහතු ධම්කමො බහිද්ධා කහතුස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්කතො කහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

බහිද්ධා කහතුධම්කමොබහිද්ධාකහතුස්ස ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 
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226. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියා ද්කව, අනන්තක 

ද්කව, සමනන්තක ද්කව, සහජාකතද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකය

ද්කව, උපනිස්සකය චත්තාරි…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාචත්තාරි, නආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

227. අජ්ඣත්තං නකහතුංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්කතොනකහතුධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

බහිද්ධා නකහතුං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

228. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව…කප.… නවිප්පයුත්කත ද්කව 

(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

229. අජ්ඣත්කතො නකහතුධම්කමොඅජ්ඣත්තස්සනකහතුස්සධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අජ්ඣත්කතො නකහතු ධම්කමො බහිද්ධා

නකහතුස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (2) 
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බහිද්ධා නකහතු ධම්කමො බහිද්ධා නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. බහිද්ධා නකහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස

නකහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං.) 

230. ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක  ද්කව 

…කප.…උපනිස්සකයචත්තාරි…කප.…අවි කතඡ (සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඡ, නආ ම්මකෙඡ(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

21-1. අජ්ඣත්තා ම්මණත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

231. අජ්ඣත්තා ම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකෙො

කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

බහිද්ධා ම්මෙංකහතුංධම්මංපටිච්චබහිද්ධා ම්මකෙොකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

232. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආකසවකන ද්කව, නවිපාකෙද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

233. අජ්ඣත්තා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මෙස්ස

කහතුස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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බහිද්ධා ම්මකෙොකහතුධම්කමොබහිද්ධා ම්මෙස්සකහතුස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අජ්ඣත්තා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අජ්ඣත්තා ම්මකෙො කහතු 
ධම්කමො බහිද්ධා ම්මෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

බහිද්ධා ම්මකෙොකහතුධම්කමොබහිද්ධා ම්මෙස්සකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. බහිද්ධා ම්මකෙො කහතු ධම්කමො 
අජ්ඣත්තා ම්මෙස්ස කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.

(2) (සංඛිත්තං.) 

234. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

චත්තාරි, සමනන්තක  චත්තාරි, උපනිස්සකය චත්තාරි…කප.… අවි කත
ද්කව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාචත්තාරි, නආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

235. අජ්ඣත්තා ම්මෙං නකහතුංධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකෙො 

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

බහිද්ධා ම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකෙො නකහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං 
විත්ථාක තබ්බං.) 
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ආ ම්මණපච්චකයො 

236. අජ්ඣත්තා ම්මකෙො නකහතු ධම්කමො අජ්ඣත්තා ම්මෙස්ස
නකහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියාතීණි, අනන්තක  චත්තාරි, උපනිස්සකය
චත්තාරි…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකෙචත්තාරි (සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

22-1. සනිදස්සනසප්පටිඝත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

237. අනි ස්සනඅප්පටිඝං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අනි ස්සනඅප්පටිකඝො 

කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

238. අනි ස්සනඅප්පටිකඝො කහතු ධම්කමො අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස

කහතුස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනි ස්සනඅප්පටිකඝො කහතු ධම්කමො අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස කහතුස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං (සබ්බත්ථ
එෙං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුපදං 

1-6. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

239. අනි ස්සනසප්පටිඝංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅනි ස්සනසප්පටිකඝො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුං 
ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතු
ච අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අනි ස්සනසප්පටිඝංනකහතුංධම්මංපටිච්ච අනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතුච
අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අනි ස්සනසප්පටිඝංනකහතුං ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතු
ච අනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතු
චඅනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතුච අනි ස්සනඅප්පටිකඝොනකහතුචධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

240. අනි ස්සනඅප්පටිඝංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅනි ස්සනඅප්පටිකඝො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනි ස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනි ස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
අනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
අනි ස්සනඅප්පටිඝංනකහතුංධම්මංපටිච්චසනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතුච 
අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අනි ස්සනඅප්පටිඝං නකහතුංධම්මංපටිච්චඅනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතුච
අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අනි ස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං ධම්මංපටිච්චසනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතුච
අනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අනි ස්සනඅප්පටිඝංනකහතුංධම්මංපටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතුච
අනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

241. අනි ස්සනසප්පටිඝංනකහතුඤ්චඅනි ස්සනඅප්පටිඝංනකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච අනි ස්සනඅප්පටිඝං
නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චඅනි ස්සනසප්පටිකඝොනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච අනි ස්සනඅප්පටිඝං 
නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චඅනි ස්සනඅප්පටිකඝොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච අනි ස්සනඅප්පටිඝං
නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච
අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
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අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච අනි ස්සනඅප්පටිඝං නකහතුඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච අනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච
අනි ස්සනඅප්පටිඝං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝො
නකහතු ච අනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කහතුපච්චයා. අනි ස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච අනි ස්සනඅප්පටිඝං
නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච
අනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච අනි ස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

අනි ස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අනි ස්සනඅප්පටිකඝො 

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

242. කහතුයා එෙවීස, ආ ම්මකෙ එෙං, අධිපතියා එෙවීස…කප.…
අවි කතඑෙවීස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඑෙවීස, නආ ම්මකෙඑෙවීස…කප.…කනොවි කතඑෙවීස. 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඑෙවීස(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

7. පඤ්ොවාක ො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

243. සනි ස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස
නකහතුස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව, අනන්තක එෙං, සමනන්තක එෙං, 
සහජාකතඑෙවීස…කප.…අවි කතපඤ්චවීස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාපඤ්චවීස, නආ ම්මකෙඑෙවීස(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 
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සනි ස්සනසප්පටිඝත්තිෙකහතුදුෙංනිට්ඨිතං. 

1-2. කුස ත්තිෙ-සකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

244. කුස ං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො සකහතුකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

245. කහතුයා තීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන 

තීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

246. කුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො කුස ස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො සකහතුකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්සසකහතුෙස්සධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො කුස ස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස
සකහතුෙස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ොසකහතුකෙො
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ධම්කමො අබයාෙතස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අකුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.(3) 

අබයාෙකතො සකහතුකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්සසකහතුෙස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.(3) 

කුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො කුස ස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

247. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක පඤ්ච, සහජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නිස්සකය

තීණි, උපනිස්සකයනව…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අකෙතුෙපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුආ ම්මණපච්චයා 

248. අකුස ං අකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොඅකහතුකෙොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අකහතුෙඤ්ච අබයාෙතං අකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොඅකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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249. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියාඑෙං…කප.…අවි කත
තීණි(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

අබයාෙතං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ං අකහතුෙඤ්ච අබයාෙතං අකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

250. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා තීණි…කප.…
කනොවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයාදි 

251. අකුසක ො අකහතුකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අකහතුෙස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො අකහතුකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.අකුසක ොඅකහතුකෙොධම්කමොඅබයාෙතස්ස

අකහතුෙස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.අබයාෙකතොඅකහතුකෙොධම්කමොඅකුස ස්ස 

අකහතුෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අකුසක ො අකහතුකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අකුසක ොඅකහතුකෙොධම්කමොඅබයාෙතස්ස

අකහතුෙස්සධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.අබයාෙකතො අකහතුකෙොධම්කමොඅකුස ස්ස

අකහතුෙස්සධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො…කප.…. (2) 

අකුසක ො අකහතුකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

252. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නිස්සකය

චත්තාරි, උපනිස්සකයචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාපඤ්ච, නආ ම්මකෙපඤ්ච, නඅධිපතියාපඤ්ච (සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-3. කුස ත්තිෙ-කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

253. කුස ං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

කහතුසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කහතුසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච අකුසක ොකහතුසම්පයුත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

කහතුසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

254. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි…කප.…නවිප්පයුත්කතතීණි(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

255. කුසක ො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස

කහතුසම්පයුත්තස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුසම්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

කහතුසම්පයුත්තස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස කහතුසම්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුසම්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

කහතුසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… තීණි 

(සංඛිත්තං). 

256. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකත තීණි, උපනිස්සකය නව…කප.…
අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතුවිප්පයුත්තපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 
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257. අකුස ං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො

කහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො

කහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කහතුවිප්පයුත්තඤ්ච අබයාෙතං කහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං

පටිච්චඅබයාෙකතොකහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අබයාෙතං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

කහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

258. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියාඑෙං…කප.…අවි කත

තීණි (සංඛිත්තං). 

නකෙතු-නආ ම්මණපච්චයා 

259. අබයාෙතං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො

කහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කහතුවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතොකහතුවිප්පයුත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

කහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ං කහතුවිප්පයුත්තඤ්ච අබයාෙතං කහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච අබයාෙකතො කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මෙපච්චයා (සංඛිත්තං). 

260. නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ තීණි, නඅධිපතියා තීණි…කප.…
කනොවි කතතීණි.(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

කෙතු-ආ ම්මණ-අනන්ත පච්චයා 

261. අකුසක ො කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අබයාෙතස්ස

කහතුවිප්පයුත්තස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුවිප්පයුත්තස්ස 

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො කහතුවිප්පයුත්කතො 
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ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

අබයාෙකතො කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අබයාෙතස්ස
කහතුවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො 
කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකුසක ො කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුවිප්පයුත්තස්ස 
ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො කහතුවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතො කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

කහතුවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො 
කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුවිප්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං.) 

262. කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

සමනන්තක  චත්තාරි, සහජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නිස්සකය

චත්තාරි, උපනිස්සකයචත්තාරි…කප.…අවි කතචත්තාරි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයාපඤ්ච, නආ ම්මකෙපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙචත්තාරි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-4. කුස ත්තිෙ-කෙතුසකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

263. කුස ං කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්චකුසක ො කහතු

කචවසකහතුකෙොච ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කහතු

කචව සකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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අබයාෙතං කහතුඤ්කචවසකහතුෙඤ්චධම්මං පටිච්චඅබයාෙකතොකහතු

කචවසකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) (සංඛිත්තං.) 

264. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආකසවකන 

තීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

කෙතු-ආ ම්මණ-අධිපතිපච්චයා 

265. කුසක ො කහතු කචව සකහතුකෙො ච ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස

කචවසකහතුෙස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අකුසක ො කහතුකචවසකහතුකෙොචධම්කමොඅකුස ස්ස කහතුස්සකචව

සකහතුෙස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතොකහතුකචවසකහතුකෙොචධම්කමොඅබයාෙතස්සකහතුස්ස

කචව සකහතුෙස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො කහතු කචව සකහතුකෙො ච ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස කචව 

සකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො කහතු
කචව සකහතුකෙො ච ධම්කමො අකුස ස්ස කහතුස්ස කචව සකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ො කහතුකචවසකහතුකෙොච
ධම්කමො අබයාෙතස්ස කහතුස්ස කචව සකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකුසක ොකහතුකචවසකහතුකෙොචධම්කමොඅකුස ස්සකහතුස්සකචව 

සකහතුෙස්සචධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතොකහතුකචවසකහතුකෙොචධම්කමොඅබයාෙතස්සකහතුස්ස
කචව සකහතුෙස්සචධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කුසක ො කහතු කචව සකහතුකෙො ච ධම්කමො කුස ස්ස කහතුස්ස කචව 
සකහතුෙස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො කහතුකචවසකහතුකෙොචධම්කමොඅකුස ස්ස කහතුස්සකචව

සකහතුෙස්සචධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අබයාෙකතොකහතුකචවසකහතුකෙොචධම්කමොඅබයාෙතස්සකහතුස්ස
කචව සකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො… තීණි 

(සංඛිත්තං). 

266. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක 

පඤ්ච, සමනන්තක  පඤ්ච, සහජාකත තීණි…කප.… උපනිස්සකය
නව…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

සකෙතුෙනකෙතුපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

267. කුස ං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

සකහතුකෙොකචවනචකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො

සකහතුකෙො කචවනචකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 
සකහතුකෙොකචවනචකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

268. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි…කප.…නවිප්පයුත්කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

ආ ම්මණපච්චකයො 
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269. කුසක ො සකහතුකෙො කචව න ච කහතු ධම්කමො කුස ස්ස
සකහතුෙස්ස කචව න ච කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො සකහතුකෙො කචව න ච කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස
සකහතුෙස්ස කචව න ච කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො සකහතුකෙො කචව න ච කහතු ධම්කමො අබයාෙතස්ස
සකහතුෙස්ස කචව න ච කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

270. ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක  පඤ්ච…කප.…
සහජාකත තීණි…කප.… උපනිස්සකය නව…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-5. කුස ත්තිෙ-කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

271. කුස ං කහතුඤ්කචවකහතුසම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකුසක ො

කහතුකචවකහතුසම්පයුත්කතොච ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො 

කහතුකචවකහතුසම්පයුත්කතොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතො කහතු කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

272. කහතුයා තීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 
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නඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නඅධිපතියාතීණි (සංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

273. කුසක ො කහතු කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො කුස ස්ස
කහතුස්සකචවකහතුසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අකුසක ො කහතු කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො අකුස ස්ස
කහතුස්ස කචවකහතුසම්පයුත්තස්ස චධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අබයාෙකතො කහතු කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

කහතුස්සකචවකහතුසම්පයුත්තස්ස චධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

කුසක ොකහතුකචවකහතුසම්පයුත්කතොචධම්කමොකුස ස්සකහතුස්ස
කචව කහතුසම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

274. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක 

පඤ්ච…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයා ආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතුසම්පයුත්තනකෙතුපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 
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275. කුස ං කහතුසම්පයුත්තඤ්කචවනචකහතුංධම්මංපටිච්චකුසක ො 

කහතුසම්පයුත්කතොකචවනචකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ංකහතුසම්පයුත්තඤ්කචවනචකහතුංධම්මංපටිච්චඅකුසක ො 

කහතුසම්පයුත්කතොකචව නචකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච 
අබයාෙකතො කහතුසම්පයුත්කතො කචව න ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

276. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි. 

නඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

277. කුසක ො කහතුසම්පයුත්කතො කචවන ච කහතු ධම්කමොකුස ස්ස 

කහතුසම්පයුත්තස්ස කචව න ච කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ො කහතුසම්පයුත්කතො කචව න ච කහතු ධම්කමො අකුස ස්ස 
කහතුසම්පයුත්තස්ස කචව න ච කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

අබයාෙකතොකහතුසම්පයුත්කතොකචවනචකහතුධම්කමොඅබයාෙතස්ස 

කහතුසම්පයුත්තස්ස කචව න ච කහතුස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො…තීණි (සංඛිත්තං). 

278. ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක  පඤ්ච…කප.…
සහජාකත තීණි…කප.… උපනිස්සකය නව…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා නව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-6. කුස ත්තිෙ-නකෙතුසකෙතුෙදුෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

279. කුස ං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො නකහතු

සකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො නකහතු

සකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො නකහතු 

සකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

280. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත තීණි
(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියාතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

281. කුසක ො නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො කුස ස්ස නකහතුස්ස
සකහතුෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස නකහතුස්ස
සකහතුෙස්ස ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස නකහතුස්ස 
සකහතුෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

282. ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තක  පඤ්ච…කප.…

සහජාකත අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය තීණි, උපනිස්සකය නව, ආකසවකන

තීණි, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ එෙං, ආහාක …කප.… සම්පයුත්කත
තීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මෙපච්චයානකහතුයානව(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 
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(යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

නකෙතුඅකෙතුෙපදං 

කෙතුපච්චකයො 

283. අබයාෙතං නකහතුංඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොනකහතු
අකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

284. අබයාෙකතො නකහතුඅකහතුකෙොධම්කමොඅබයාෙතස්සනකහතුස්ස
අකහතුෙස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මකෙඑෙං, අධිපතියාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

කහතුක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-7. කුස ත්තිෙ-සප්පච්චයදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

1. කුස ං සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො
සප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං සප්පච්චයං ධම්මං
පටිච්ච කුසක ො සප්පච්චකයො ච අබයාෙකතො සප්පච්චකයො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

අකුස ං සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතංසප්පච්චයංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොසප්පච්චකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං සප්පච්චයඤ්ච අබයාෙතං සප්පච්චයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොසප්පච්චකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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අකුස ං සප්පච්චයඤ්ච අබයාෙතං සප්පච්චයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොසප්පච්චකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

2. කුස ං සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

අකුස ං සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංසප්පච්චයංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොසප්පච්චකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

3. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව…කප.…අවි කතනව
(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

4. අකුස ං සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. (1) 

අබයාෙතං සප්පච්චයංධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතොසප්පච්චකයොධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

5. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව…කප.…
කනොවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයා නආ ම්මකෙපඤ්ච (සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

6. කුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො කුස ස්ස සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො අකුස ස්ස සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අබයාෙකතොසප්පච්චකයොධම්කමොඅබයාෙතස්සසප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

7. කුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො කුස ස්ස සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ො සප්පච්චකයො ධම්කමො අකුස ස්ස සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතොසප්පච්චකයොධම්කමොඅබයාෙතස්සසප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

8. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා  ස, අනන්තක 
සත්ත…කප.…සහජාකත නව…කප.…උපනිස්සකයනව…කප.…අවි කත
කත ස(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාපන්න ස, නආ ම්මකෙපන්න ස(සංඛිත්තං). 

කහතුපච්චයානආ ම්මකෙසත්ත(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-8. කුස ත්තිෙ-සඞ්ඛ්තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

9. කුස ං සඞ්ඛතංධම්මංපටිච්චකුසක ොසඞ්ඛකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සප්පච්චයදුෙසදිසං). 

1-9. කුස ත්තිෙ-සනිදස්සනදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

10. කුස ං අනි ස්සනං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අනි ස්සකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අකුස ං අනි ස්සනං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අනි ස්සකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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අබයාෙතංඅනි ස්සනංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොඅනි ස්සකනො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අනි ස්සනඤ්ච අබයාෙතං අනි ස්සනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොඅනි ස්සකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අනි ස්සනඤ්ච අබයාෙතං අනි ස්සනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොඅනි ස්සකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

11. කුස ං අනි ස්සනං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අනි ස්සකනො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා. (1) 

අකුස ං අනි ස්සනං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අනි ස්සකනො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංඅනි ස්සනංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොඅනි ස්සකනො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා. (1) (සංඛිත්තං.) 

12. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං–නකෙතුපච්චකයො 

13. අකුස ං අනි ස්සනංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොඅනි ස්සකනොධම්කමො

උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අනි ස්සනංධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතොඅනි ස්සකනොධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව…කප.…
කනොවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

14. කුසක ො අනි ස්සකනො ධම්කමො කුස ස්ස අනි ස්සනස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ො අනි ස්සකනො ධම්කමො අකුස ස්ස අනි ස්සනස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අනි ස්සකනො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනි ස්සනස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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15. කුසක ො අනි ස්සකනො ධම්කමො කුස ස්ස අනි ස්සනස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ො අනි ස්සකනො ධම්කමො අකුස ස්ස අනි ස්සනස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අනි ස්සකනො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනි ස්සනස්ස 

ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

16. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා  ස, අනන්තක 
සත්ත…කප.…උපනිස්සකයනව…කප.…අවි කත කත ස(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

1-10. කුස ත්තිෙ-සප්පටිඝදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

17. අබයාෙතං සප්පටිඝංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොසප්පටිකඝොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

18. කුස ං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අකුස ං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අප්පටිකඝො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ංඅප්පටිඝඤ්චඅබයාෙතංඅප්පටිඝඤ්චධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතො

අප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අප්පටිඝඤ්ච අබයාෙතං අප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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ආ ම්මණපච්චකයො 

19. කුස ං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අප්පටිකඝො ධම්කමො

උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අප්පටිකඝො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අප්පටිකඝො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා. (1) (සංඛිත්තං.) 

20. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

21. අකුස ං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අප්පටිකඝො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. (1) 

අබයාෙතං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අප්පටිකඝො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

22. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව…කප.…

කනොවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

කෙතුපච්චකයො 

23. කුසක ො අප්පටිකඝො ධම්කමො කුස ස්ස අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො අප්පටිකඝො ධම්කමො අකුස ස්ස අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අප්පටිකඝො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

24. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා  ස…කප.… අවි කත

කත ස(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-11. කුස ත්තිෙ-රූපීදුෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

25. අබයාෙතං රූපිංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

26. කුස ං අරූපිං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අරූපිං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අරූපිංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො අරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

27. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාද්කව, නඅධිපතියාතීණි…කප.…(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

28. කුසක ො අරූපී ධම්කමො කුස ස්ස අරූපිස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ොඅරූපීධම්කමොඅකුස ස්සඅරූපිස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අරූපී ධම්කමො අබයාෙතස්ස අරූපිස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො අරූපී ධම්කමො කුස ස්ස අරූපිස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො අරූපී ධම්කමො අකුස ස්ස අරූපිස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අබයාෙකතො අරූපී ධම්කමො අබයාෙතස්ස අරූපිස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

29. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාසත්ත…කප.…අවි කත
තීණි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-12. කුස ත්තිෙ-ක ොකියදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

30. කුස ං ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ක ොකිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො
ක ොකිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කුස ංක ොකියංධම්මංපටිච්ච 
කුසක ො ක ොකිකයො ච අබයාෙකතො ක ොකිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අකුස ං ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ක ොකිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ක ොකිකයො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ංක ොකියඤ්චඅබයාෙතංක ොකියඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො 

ක ොකිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං ක ොකියඤ්ච අබයාෙතං ක ොකියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතො ක ොකිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(1) (සංඛිත්තං.) 

31. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

32. අකුස ං ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ක ොකිකයො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 
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අබයාෙතං ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ක ොකිකයො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

33. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව…කප.…
කනොවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

34. කුසක ො ක ොකිකයො ධම්කමො කුස ස්ස ක ොකියස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො ක ොකිකයො ධම්කමො අකුස ස්ස ක ොකියස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො ක ොකිකයො ධම්කමො අබයාෙතස්ස ක ොකියස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

35. කුසක ො ක ොකිකයො ධම්කමො කුස ස්ස ක ොකියස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො ක ොකිකයො ධම්කමො අකුස ස්ස ක ොකියස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො ක ොකිකයො ධම්කමො අබයාෙතස්ස ක ොකියස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

36. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත

කත ස(සංඛිත්තං. යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

ක ොකුත්ත පදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

37. කුස ං ක ොකුත්ත ංධම්මංපටිච්චකුසක ොක ොකුත්තක ොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං ක ොකුත්ත ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ක ොකුත්තක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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38. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාද්කව…කප.…අවි කත
ද්කව(සංඛිත්තං). 

නඅධිපතියා ද්කව (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… 

සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

39. කුසක ො ක ොකුත්තක ොධම්කමොකුස ස්සක ොකුත්ත ස්සධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ක ොකුත්තක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස ක ොකුත්ත ස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ක ොකුත්තක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස ක ොකුත්ත ස්ස 
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො ක ොකුත්තක ො
ධම්කමොකුස ස්ස ක ොකුත්ත ස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

කුසක ො ක ොකුත්තක ො ධම්කමො කුස ස්ස ක ොකුත්ත ස්ස ධම්මස්ස

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ක ොකුත්තක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස ක ොකුත්ත ස්ස 

ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො ක ොකුත්තක ො ධම්කමො

කුස ස්ස ක ොකුත්ත ස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කුසක ොක ොකුත්තක ොධම්කමොඅබයාෙතස්සක ොකුත්ත ස්සධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ක ොකුත්තක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස ක ොකුත්ත ස්ස 

ධම්මස්සඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

40. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාතීණි, අනන්තක ද්කව, 

සමනන්තක  ද්කව, සහජාකතද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකයද්කව, 
උපනිස්සකයචත්තාරි…කප.… අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-13. කුස ත්තිෙ-කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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41. කුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කෙනචි
විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කෙනචි
විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච
කුසක ො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ච අබයාෙකතො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අකුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කෙනචි
විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කෙනචි 

විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච අබයාෙතං කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (1) 

අකුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච අබයාෙතං කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

42. කුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කෙනචි

විඤ්කඤකයයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කෙනචි 

විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කෙනචි 

විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

43. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

44. අකුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කෙනචි

විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කෙනචි

විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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45. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව…කප.…
කනොවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

කෙතුපච්චකයො 

46. කුසක ො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො කුස ස්ස කෙනචි
විඤ්කඤයයස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො අකුස ස්ස කෙනචි 

විඤ්කඤයයස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො අබයාෙතස්ස කෙනචි 

විඤ්කඤයයස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

47. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව…කප.… අවි කත කත ස

(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං). 

48. කුස ං නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො නකෙනචි
විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(කෙනචිවිඤ්කඤයයසදිසං). 

කුස ත්තිෙචූළන්ත දුෙංනිට්ඨිතං. 

1-14. කුස ත්තිෙ-ආසවදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. අකුස ං ආසවංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.… සම්පයුත්තවාක පි පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ 
එෙං). 

2. කුස ං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො
කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කනොආසවං ධම්මං 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 

557 

පටුන 

පටිච්ච කුසක ො කනොආසකවො ච අබයාෙකතො කනොආසකවො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

අකුස ං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතංකනොආසවංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොකනොආසකවොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං කනොආසවඤ්ච අබයාෙතං කනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතො කනොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කනොආසවඤ්ච අබයාෙතං කනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතොකනොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

3. කුස ං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කනොආසකවො ධම්කමො

උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අකුස ං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කනොආසකවො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංකනොආසවංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොකනොආසකවොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

4. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව…කප.…අවි කතනව
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව…කප.…

කනොවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

5. කුසක ො කනොආසකවො ධම්කමො කුස ස්ස කනොආසවස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො කනොආසකවො ධම්කමො අකුස ස්ස කනොආසවස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො කනොආසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස කනොආසවස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කුසක ො කනොආසකවො ධම්කමො කුස ස්ස කනොආසවස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

6. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා  ස…කප.… අවි කත

කත ස(සංඛිත්තං. යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-15. කුස ත්තිෙ-සාසවදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

7. කුස ංසාසවං ධම්මං පටිච්චකුසක ොසාසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ංසාසවං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං සාසවං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො සාසකවො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං සාසවඤ්ච අබයාෙතං සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

සාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සාසවඤ්ච අබයාෙතං සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

සාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

8. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකෙ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව (සංඛිත්තං. 
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

9. කුසක ො සාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස සාසවස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ො සාසකවො ධම්කමො අකුස ස්ස සාසවස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො සාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස සාසවස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතකත ස (සංඛිත්තං). 
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(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අනාසවපදං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

10. කුස ං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අනාසකවො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අනාසකවො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

11. කහතුයා ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං). 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

12. කුසක ො අනාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො අනාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස

අනාසවස්සධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කුසක ො අනාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො අනාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස

අනාසවස්සධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කුසක ො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 
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13. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාතීණි, අනන්තක ද්කව, 

සමනන්තක ද්කව, සහජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකයද්කව, 

උපනිස්සකය චත්තාරි…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං. යථා

කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-16. කුස ත්තිෙ-ආසවසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

14. අකුස ං ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආමම්මකෙඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.… සම්පයුත්තවාක පි පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ 
එෙං.) 

15. කුස ං ආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චකුසක ොආසවවිප්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
ආසවවිප්පයුත්තංධම්මං පටිච්චකුසක ොආසවවිප්පයුත්කතොචඅබයාෙකතො

ආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අකුස ං ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච අබයාෙතං ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) 

අකුස ං ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච අබයාෙතං ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

16. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා සත්ත…කප.…
අවි කතසත්ත(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

17. කුසක ො ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොකුස ස්සආසවවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

ආසවවිප්පයුත්තස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

ආසවවිප්පයුත්තස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

18. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාපඤ්ච…කප.…අවි කත
 ස(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-17. කුස ත්තිෙ-ආසවසාසවදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

19. අකුස ං ආසවඤ්කචවසාසවඤ්චධම්මංපටිච්චඅකුසක ො ආසකවො
කචවසාසකවොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.… සම්පයුත්තවාක පි පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ 

එෙං). 

20. කුස ං සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
සාසකවොකචවකනොචආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ංසාසවඤ්කචවකනොචආසවංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොසාසකවො
කචවකනො චආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො

සාසකවො කචවකනොචආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ංසාසවඤ්කචවකනොචආසවඤ්චඅබයාෙතංසාසවඤ්කචවකනො
ච ආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 
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අකුස ංසාසවඤ්කචවකනොචආසවඤ්චඅබයාෙතංසාසවඤ්කචවකනො
ච ආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

21. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත
නව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

22. කුසක ො සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො කුස ස්ස
සාසවස්ස කචව කනො ච ආසවස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

අකුසක ො සාසකවොකචවකනොචආසකවොධම්කමො අකුස ස්සසාසවස්ස
කචවකනොචආසවස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස

සාසවස්සකචවකනොචආසවස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

23. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත

කත ස(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-18. කුස ත්තිෙ-ආසවආසවසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

24. අකුස ං ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.… සම්පයුත්තවාක පි පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ 
එෙං). 

25. අකුස ං ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවාක පි…කප.… සම්පයුත්තවාක පි පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ 

එෙං.) 

26. කුස ං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

ආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

ආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවඤ්ච අබයාෙතං ආසවවිප්පයුත්තං 
සාසවඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවඤ්ච අබයාෙතං ආසවවිප්පයුත්තං
සාසවඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

27. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත සත්ත
(සංඛිත්තං.සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

28. කුසක ො ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස
ආසවවිප්පයුත්තස්සසාසවස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

ආසවවිප්පයුත්තස්ස සාසවස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 
ආසවවිප්පයුත්තස්ස සාසවස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

29. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා චත්තාරි…කප.…

අවි කත  ස (සංඛිත්තං. යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවං
විත්ථාක තබ්බං). 

1-19. කුස ත්තිෙ-ආසවවිප්පයුත්තසාසවදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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කෙතුපච්චකයො 

30. කුස ං ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

ආසවවිප්පයුත්කතොඅනාසකවොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 
ආසවවිප්පයුත්කතොඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

31. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව
(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

කෙතුආ ම්මණපච්චයාදි 

32. කුසක ො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස

ආසවවිප්පයුත්තස්ස අනාසවස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

ආසවවිප්පයුත්තස්සඅනාසවස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස
ආසවවිප්පයුත්තස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. 
(1) 

අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස 
ආසවවිප්පයුත්තස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

කුසක ො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස

ආසවවිප්පයුත්තස්සඅනාසවස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

ආසවවිප්පයුත්තස්සඅනාසවස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො කුස ස්ස 

ආසවවිප්පයුත්තස්සඅනාසවස්සධම්මස්සඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

ආසවවිප්පයුත්තස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(1) 
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අබයාෙකතො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො අබයාෙතස්ස 

ආසවවිප්පයුත්තස්ස අනාසවස්ස ධම්මස්ස අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.

(1) (සංඛිත්තං.) 

33. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව, අධිපතියාතීණි, අනන්තක ද්කව, 

සමනන්තක ද්කව, සහජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, නිස්සකයද්කව, 

උපනිස්සකයචත්තාරි…කප.…අවි කතද්කව (සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

කුස ත්තිෙආසවක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-20-54. කුස ත්තිෙ-සඤ්කඤොජනාදිදුොනි 

34. අකුස ං සඤ්කඤොජනංධම්මං පටිච්ච…කප.…අකුස ං  න්ථං…

ඔඝං…කයො ං…නීව ෙං…. 

කුස ං කනොප ාමාසං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කනොප ාමාකසො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (ආසවක ොච්ඡෙසදිසං.) දිට්ඨිං පටිච්ච දිට්ඨි න
උප්පජ්ජති. 

කුස ත්තිකෙඡක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-55. කුස ත්තිෙ-සා ම්මණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

1. කුස ං සා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සා ම්මකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සා ම්මකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංසා ම්මෙංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොසා ම්මකෙොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

2. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 
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3. කුසක ො සා ම්මකෙො ධම්කමො කුස ස්ස සා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අකුසක ො සා ම්මකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස සා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතොසා ම්මකෙොධම්කමොඅබයාෙතස්සසා ම්මෙස්සධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො සා ම්මකෙො ධම්කමො කුස ස්ස සා ම්මෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

4. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා සත්ත…කප.…අවි කත
තීණි(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

කෙතුසෙජාතපච්චයාදි 

5. අබයාෙතං අනා ම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අනා ම්මකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාඑෙං…කප.…(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

6. අබයාෙකතො අනා ම්මකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනා ම්මෙස්ස
ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො… අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…

අවි තපච්චකයනපච්චකයො (සබ්බත්ථඑෙං.සංඛිත්තං.) 

1-56. කුස ත්තිෙ-චිත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

7. කුසක ො චිත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස චිත්තස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාසත්ත(සංඛිත්තං). 
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නකහතුයානව, නආ ම්මකෙනව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

8. කුස ං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කනොචිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කනොචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතංකනොචිත්තංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොකනොචිත්කතොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං කනොචිත්තඤ්ච අබයාෙතං කනොචිත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොකනොචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කනොචිත්තඤ්ච අබයාෙතං කනොචිත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොකනොචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කනොචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා(සංඛිත්තං). 

9. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව…කප.…අවි කතනව
(සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

10. කුසක ො කනොචිත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස කනොචිත්තස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා  ස…කප.… අවි කත

කත ස (සංඛිත්තං). 

1-57. කුස ත්තිෙ-කචතසිෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

11. කුස ං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කචතසිකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කචතසිකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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අබයාෙතං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කචතසිකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

12. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං). 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

13. කුසක ො කචතසිකෙො ධම්කමො කුස ස්ස කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො කචතසිකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො කචතසිකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො කචතසිකෙො ධම්කමො කුස ස්ස කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො කචතසිකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො කචතසිකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස කචතසිෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

14. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාසත්ත…කප.…අවි කත
තීණි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

15. කුස ං අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අකචතසිකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අකචතසිෙංධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතො අකචතසිකෙොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංඅකචතසිෙංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොඅකචතසිකෙොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අකචතසිෙඤ්ච අබයාෙතං අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතොඅකචතසිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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අකුස ං අකචතසිෙඤ්ච අබයාෙතං අකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතොඅකචතසිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

16. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතපඤ්ච. 

නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකෙපඤ්ච, කනොවි කතපඤ්ච. 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිඑවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-58-65. කුස ත්තිෙ-චිත්තසම්පයුත්තාදිදුොනි 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

17. කුස ං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කුස ං
චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කුස ං චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… කුස ං චිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කුස ං
චිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච…කප.…කුස ං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං 
ධම්මං පටිච්ච…කප.… කුස ං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…කුස ං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච
කුසක ො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්ති ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත තීණි (සංඛිත්තං. 
සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි පඤ්හාවා ම්පි එවං
විත්ථාක තබ්බං). 

1-66. කුස ත්තිෙ-අජ්ඣත්තිෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

18. අබයාෙතං අජ්ඣත්තිෙංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොඅජ්ඣත්තිකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, සහජාකතඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

19. කුසක ො අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො කුස ස්ස අජ්ඣත්තිෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො 
අකුස ස්ස අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
කුසක ො අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අජ්ඣත්තිෙස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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අකුසක ොඅජ්ඣත්තිකෙොධම්කමොඅකුස ස්සඅජ්ඣත්තිෙස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අජ්ඣත්තිෙස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

20. ආ ම්මකෙ නව, පුක ජාකත තීණි…කප.… අවි කත පඤ්ච

(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං). 

21. කුස ංබාහි ං ධම්මංපටිච්චකුසක ොබාහික ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.…

අවි කත නව (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

22. කුසක ො බාහික ො ධම්කමො කුස ස්ස බාහි ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

කහතුයාසත්ත, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-67. කුස ත්තිෙ-උපාදාදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

23. අබයාෙකතො උපා ා ධම්කමො අබයාෙතස්ස උපා ා ධම්මස්ස
ආහා පච්චකයන පච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…අවි තපච්චකයනපච්චකයො. 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඅත්ථියාඅවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

24. කුස ං කනොඋපා ා ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කනොඋපා ා ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ං කනොඋපා ා ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කනොඋපා ා ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං කනොඋපා ා ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කනොඋපා ා ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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කුස ං කනොඋපා ා ච අබයාෙතං කනොඋපා ා ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතො කනොඋපා ාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කනොඋපා ා ච අබයාෙතං කනොඋපා ා ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතො කනොඋපා ාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

25. කහතුයා නව… (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.…
සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

26. කුසක ො කනොඋපා ා ධම්කමො කුස ස්ස කනොඋපා ා ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො කනොඋපා ා ධම්කමො අකුස ස්ස කනොඋපා ා ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො කනොඋපා ා ධම්කමො අබයාෙතස්ස කනොඋපා ා ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

27. කුසක ො කනොඋපා ා ධම්කමො කුස ස්ස කනොඋපා ා ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො කනොඋපා ා ධම්කමො අකුස ස්ස කනොඋපා ා ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො කනොඋපා ා ධම්කමො අබයාෙතස්ස කනොඋපා ා ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

28. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියා  ස…කප.… අවි කත
එො ස(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-68. කුස ත්තිෙ-උපාදින්නදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

29. අබයාෙතං උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො උපාදින්කනො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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30. කුස ං අනුපාදින්නංධම්මංපටිච්චකුසක ොඅනුපාදින්කනොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ංඅනුපාදින්නංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොඅනුපාදින්කනොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අනුපාදින්කනො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අනුපාදින්නඤ්ච අබයාෙතං අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොඅනුපාදින්කනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අනුපාදින්නඤ්ච අබයාෙතං අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතො අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

31. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං). 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

32. කුසක ො අනුපාදින්කනොධම්කමොකුස ස්සඅනුපාදින්නස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ොඅනුපාදින්කනොධම්කමොඅකුස ස්සඅනුපාදින්නස්සධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අනුපාදින්කනො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනුපාදින්නස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

33. කුසක ො අනුපාදින්කනොධම්කමොකුස ස්සඅනුපාදින්නස්සධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො අනුපාදින්කනොධම්කමොඅකුස ස්ස අනුපාදින්නස්සධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අනුපාදින්කනො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනුපාදින්නස්ස 

ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො අනුපාදින්කනො
ධම්කමොකුස ස්ස අනුපාදින්නස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.
අබයාෙකතො අනුපාදින්කනො ධම්කමො අකුස ස්ස අනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි (සංඛිත්තං). 
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34. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා  ස, අනන්තක 

ඡ…කප.… සහජාකත නව, නිස්සකය නව, උපනිස්සකය නව…කප.…
අවි කතඑො ස(සංඛිත්තං). 

කුස ත්තිෙමහන්ත දුෙංනිට්ඨිතං. 

1-69-74. කුස ත්තිෙ-උපාදානාදිදුොනි 

35. අකුස ං උපා ානං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො උපා ාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ එෙං…කප.… අවි කත එෙං
(උපා ානක ොච්ඡෙං විත්ථාක තබ්බං). 

කුස ත්තිෙඋපා ානක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-75. කුස ත්තිෙ-කික සදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

1. අකුස ං කික සං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කික කසො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

2. කුස ං කනොකික සංධම්මංපටිච්චකුසක ොකනොකික කසොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ංකනොකික සංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොකනොකික කසොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො කනොකික කසො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං කනොකික සඤ්ච අබයාෙතං කනොකික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොකනොකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං කනොකික සඤ්ච අබයාෙතං කනොකික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතො කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 
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3. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව…කප.…අවි කතනව

(සංඛිත්තං.සහජාතවා ම්පි …කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

4. කුසක ොකනොකික කසො ධම්කමොකුස ස්සකනොකික සස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො කනොකික කසො ධම්කමො අබයාෙතස්ස කනොකික සස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

5. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ නව…කප.… අවි කත කත ස

(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-76. කුස ත්තිෙ-සංකික සිෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

6. කුස ං සංකික සිෙංධම්මංපටිච්චකුසක ොසංකික සිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ංසංකික සිෙංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොසංකික සිකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං සංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො සංකික සිකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං සංකික සිෙඤ්ච අබයාෙතං සංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සංකික සිෙඤ්ච අබයාෙතං සංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

7. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත නව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි විත්ථාක තබ්බං). 

8. කුසක ො සංකික සිකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස සංකික සිෙස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ොසංකික සිකෙොධම්කමොඅකුස ස්සසංකික සිෙස්සධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අබයාෙකතො සංකික සිකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස සංකික සිෙස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

9. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… අවි කත

කත ස(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

10. කුස ං අසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අසංකික සිකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අබයාෙතං අසංකික සිෙංධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අසංකික සිකෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

11. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

12. කුසක ො අසංකික සිකෙො ධම්කමො කුස ස්ස අසංකික සිෙස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අබයාෙකතො අසංකික සිකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අසංකික සිෙස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අසංකික සිකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අසංකික සිෙස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො අසංකික සිකෙො
ධම්කමො කුස ස්ස අසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං.) 

13. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 
ද්කව…කප.… උපනිස්සකය චත්තාරි…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං.

යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං). 

1-77. කුස ත්තිෙ-සංකිලිට්ඨදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

14. අකුස ං සංකිලිට්ඨංධම්මංපටිච්චඅකුසක ො සංකිලිට්කඨොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 
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15. කුස ං අසංකිලිට්ඨංධම්මංපටිච්චකුසක ොඅසංකිලිට්කඨොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො
අසංකිලිට්කඨොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කුස ංඅසංකිලිට්ඨංධම්මං
පටිච්ච කුසක ො අසංකිලිට්කඨො ච අබයාෙකතො අසංකිලිට්කඨො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අබයාෙතං අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අසංකිලිට්කඨො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං අසංකිලිට්ඨඤ්ච අබයාෙතං
අසංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(2) 

16. කුස ං අසංකිලිට්ඨංධම්මංපටිච්චකුසක ොඅසංකිලිට්කඨොධම්කමො

උප්පජ්ජති ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අසංකිලිට්කඨො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

17. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා පඤ්ච…කප.…

අවි කත පඤ්ච (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

18. කුසක ො අසංකිලිට්කඨොධම්කමොකුස ස්ස අසංකිලිට්ඨස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අසංකිලිට්ඨස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො කුස ස්ස අසංකිලිට්ඨස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව. 

අබයාෙකතො අසංකිලිට්කඨො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අසංකිලිට්ඨස්ස 
ධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ද්කව(සංඛිත්තං). 

19. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙචත්තාරි, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක 
චත්තාරි…කප.…උපනිස්සකය චත්තාරි…කප.…අවි කතසත්ත(සංඛිත්තං.

යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං). 

1-78. කුස ත්තිෙ-කික සසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 
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20. අකුස ං කික සසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
කික සසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංකිලිට්ඨදුෙසදිසං). 

1-79. කුස ත්තිෙ-කික සසංකික සිෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

21. අකුස ං කික සඤ්කචවසංකික සිෙඤ්චධම්මංපටිච්චඅකුසක ො
කික කසො කචව සංකික සිකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

22. කුස ං සංකික සිෙඤ්කචවකනොචකික සංධම්මංපටිච්චකුසක ො
සංකික සිකෙොකචව කනොචකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි. 

අකුස ංසංකික සිෙඤ්කචවකනොචකික සංධම්මංපටිච්චඅකුසක ො 
සංකික සිකෙොකචවකනොචකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි. 

අබයාෙතං සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච කික සං ධම්මං පටිච්ච
අබයාෙකතො සංකික සිකෙො කචව කනො ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

කුස ං සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච කික සඤ්ච අබයාෙතං
සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච කික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො

සංකික සිකෙොකචවකනොචකික කසොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච කික සඤ්ච අබයාෙතං 
සංකික සිෙඤ්කචව කනො ච කික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො
සංකික සිකෙො කචව කනො ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

23. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං). 
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24. කුසක ො සංකික සිකෙොකචවකනොචකික කසොධම්කමොකුස ස්ස
සංකික සිෙස්ස කචව කනො ච කික සස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො සංකික සිකෙො කචව කනො ච කික කසො ධම්කමො
අබයාෙතස්ස සංකික සිෙස්ස කචව කනො ච කික සස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

25. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත

කත ස(සංඛිත්තං. යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-80. කුස ත්තිෙ-කික සසංකිලිට්ඨදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

26. අකුස ං කික සඤ්කචව සංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
කික කසො කචව සංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

27. අකුස ං සංකිලිට්ඨඤ්කචව කනො ච කික සං ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො සංකිලිට්කඨො කචව කනො ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

1-81. කුස ත්තිෙ-කික සකික සසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

28. අකුස ං කික සඤ්කචව කික සසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො කික කසො කචව කික සසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

කහතුයා එෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

29. අකුස ං කික සසම්පයුත්තඤ්කචවකනොචකික සංධම්මංපටිච්ච
අකුසක ොකික සසම්පයුත්කතොකචව කනොචකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

1-82. කුස ත්තිෙ-කික සවිප්පයුත්තසංකික සිෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

30. කුස ං කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො 
කික සවිප්පයුත්කතො සංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කුස ං කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො
කික සවිප්පයුත්කතො සංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කුස ං කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
කික සවිප්පයුත්කතො සංකික සිකෙො ච අබයාෙකතො කික සවිප්පයුත්කතො

සංකික සිකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

අබයාෙතංකික සවිප්පයුත්තංසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතො

කික සවිප්පයුත්කතොසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙඤ්ච අබයාෙතං 
කික සවිප්පයුත්තං සංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො

කික සවිප්පයුත්කතො සංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

31. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

32. කුසක ො කික සවිප්පයුත්කතො සංකික සිකෙො ධම්කමො කුස ස්ස
කික සවිප්පයුත්තස්ස සංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතොකික සවිප්පයුත්කතොසංකික සිකෙොධම්කමොඅබයාෙතස්ස 

කික සවිප්පයුත්තස්සසංකික සිෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) (සංඛිත්තං.) 
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33. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි…කප.… අවි කත සත්ත

(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

34. කුස ං කික සවිප්පයුත්තං අසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්චකුසක ො
කික සවිප්පයුත්කතො අසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

අබයාෙතං කික සවිප්පයුත්තං අසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච
අබයාෙකතො කික සවිප්පයුත්කතො අසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. 

කහතුයා ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි 

…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

35. කුසක ො කික සවිප්පයුත්කතො අසංකික සිකෙො ධම්කමො කුස ස්ස
කික සවිප්පයුත්තස්ස අසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො කික සවිප්පයුත්කතො අසංකික සිකෙො ධම්කමො
අබයාෙතස්ස කික සවිප්පයුත්තස්ස අසංකික සිෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

36. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 
ද්කව…කප.… උපනිස්සකය චත්තාරි…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං.

යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

කුස ත්තිෙකික සක ොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-83. කුස ත්තිෙ-දස්සකනනපොතබ්බදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

1. අකුස ං  ස්සකනනපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චඅකුසක ො  ස්සකනන
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

2. කුස ං න ස්සකනනපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චකුසක ොන ස්සකනන
පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 

581 

පටුන 

අකුස ංන ස්සකනනපහාතබ්බංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොන ස්සකනන 

පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං න ස්සකනන පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො 

න ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං න ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච අබයාෙතං න ස්සකනන
පහාතබ්බඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොන ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං න ස්සකනන පහාතබ්බඤ්ච අබයාෙතං න ස්සකනන
පහාතබ්බඤ්ච ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොන ස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

3. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත නව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

4. කුසක ො න ස්සකනනපහාතබ්කබො ධම්කමොකුස ස්සන ස්සකනන
පහාතබ්බස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ොන ස්සකනනපහාතබ්කබො ධම්කමො අකුස ස්සන ස්සකනන 
පහාතබ්බස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො න ස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො අබයාෙතස්ස

න ස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

5. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව, අධිපතියා  ස, අනන්තක 
සත්ත…කප.…අවි කතකත ස(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-84. කුස ත්තිෙ-භාවනායපොතබ්බදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

6. අකුස ං භාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො භාවනාය
පහාතබ්කබොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

7. කුස ං නභාවනාය පහාතබ්බං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො නභාවනාය

පහාතබ්කබොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත නව. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-85. කුස ත්තිෙ-දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

8. අකුස ං  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
 ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

9. කුස ං න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
න ස්සකනන පහාතබ්බකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයා නව…කප.… අවි කත නව (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි 

…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

1-86. කුස ත්තිෙ-භාවනායපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

10. අකුස ං භාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

11. කුස ං නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
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කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-87. කුස ත්තිෙ-සවිතක්ෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

12. කුස ං සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සවිතක්කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සවිතක්කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංසවිතක්ෙංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොසවිතක්කෙොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

13. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං.

සහජාතවා ම්පි …කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

14. කුසක ො සවිතක්කෙො ධම්කමො කුස ස්ස සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො සවිතක්කෙො ධම්කමො අකුස ස්ස සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතොසවිතක්කෙොධම්කමොඅබයාෙතස්සසවිතක්ෙස්සධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො සවිතක්කෙො ධම්කමො කුස ස්ස සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො සවිතක්කෙො ධම්කමො අකුස ස්ස සවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතොසවිතක්කෙොධම්කමොඅබයාෙතස්සසවිතක්ෙස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

15. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියාසත්ත…කප.…අවි කත
තීණි.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 
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අවිතක්ෙපදං 

කෙතුපච්චකයො 

16. කුස ං අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අවිතක්කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… විපාකෙ එෙං, අවි කත
සත්ත (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි 

පටිච්චවා සදිසං). 

17. කුසක ො අවිතක්කෙො ධම්කමො කුස ස්ස අවිතක්ෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අවිතක්කෙොධම්කමොඅබයාෙතස්ස අවිතක්ෙස්සධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

18. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කත ස(සංඛිත්තං.

යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-88. කුස ත්තිෙ-සවිචා දුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

19. කුස ං සවිචා ං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සවිචාක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (කුස සවිතක්ෙසදිසං). 

1-89. කුස ත්තිෙ-සප්පීතිෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

20. කුස ං සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සප්පීතිකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අකුස ං සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සප්පීතිකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො සප්පීතිකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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21. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං. 
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

22. කුසක ො සප්පීතිකෙො ධම්කමො කුස ස්ස සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අකුසක ො සප්පීතිකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො සප්පීතිකෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස සප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

23. කහතුයාතීණි, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

අප්පීතිෙපදං 

කෙතුපච්චකයො 

24. කුස ං අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අප්පීතිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අකුස ං අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අප්පීතිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අප්පීතිකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අප්පීතිෙඤ්ච අබයාෙතං අප්පීතිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොඅප්පීතිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අප්පීතිෙඤ්ච අබයාෙතං අප්පීතිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොඅප්පීතිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

25. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං). 

26. කුසක ො අප්පීතිකෙො ධම්කමො කුස ස්ස අප්පීතිෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව…කප.… අවි කත කත ස (සංඛිත්තං.

යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-90-92. කුස ත්තිෙ-පීතිසෙ තාදිදුොනි 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

27. කුස ං පීතිසහ තං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො පීතිසහ කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං නපීතිසහ තං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
කුස ං සුඛසහ තං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කුස ං නසුඛසහ තං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… කුස ං උකපක්ඛාසහ තං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කුස ං
නඋකපක්ඛාසහ තංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

1-93. කුස ත්තිෙ-ොමාවච දුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

28. කුස ං ොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ොමාවචක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං ොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො
ොමාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං ොමාවච ං ධම්මං
පටිච්ච කුසක ො ොමාවචක ො ච අබයාෙකතො ොමාවචක ො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අකුස ං ොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ොමාවචක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතංොමාවච ංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොොමාවචක ොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං ොමාවච ඤ්ච අබයාෙතං ොමාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොොමාවචක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං ොමාවච ඤ්ච අබයාෙතං ොමාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතොොමාවචක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

29. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං). 

30. කුසක ො ොමාවචක ො ධම්කමො කුස ස්ස ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො ොමාවචක ො ධම්කමො කුස ස්ස ොමාවච ස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අබයාෙකතොොමාවචක ොධම්කමොඅබයාෙතස්සොමාවච ස්සධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

31. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත

කත ස(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

නොමාවච පදං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

32. කුස ං නොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො නොමාවචක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං නොමාවච ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො නොමාවචක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං. 
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

33. කුසක ො නොමාවචක ො ධම්කමො කුස ස්ස නොමාවච ස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො නොමාවචක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස නොමාවච ස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො නොමාවචක ො ධම්කමො කුස ස්ස නොමාවච ස්ස ධම්මස්ස
ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො නොමාවචක ො ධම්කමො 

අබයාෙතස්සනොමාවච ස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතො නොමාවචක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස නොමාවච ස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො නොමාවචක ො
ධම්කමො කුස ස්සනොමාවච ස්සධම්මස්සආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

34. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා තීණි…කප.…
අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-94. කුස ත්තිෙ-රූපාවච දුෙං 
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1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

35. කුස ං රූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො රූපාවචක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතොරූපාවචක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

36. කුස ං නරූපාවච ංධම්මංපටිච්චකුසක ොනරූපාවචක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අකුස ංනරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ොනරූපාවචක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං නරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො නරූපාවචක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං නරූපාවච ඤ්ච අබයාෙතං නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොනරූපාවචක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං නරූපාවච ඤ්ච අබයාෙතං නරූපාවච ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතො නරූපාවචක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

37. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

38. කුසක ො නරූපාවචක ොධම්කමොකුස ස්සනරූපාවච ස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ොනරූපාවචක ො ධම්කමො අකුස ස්සනරූපාවච ස්සධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො නරූපාවචක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස නරූපාවච ස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 
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39. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව…කප.… අවි කත කත ස

(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං). 

1-95. කුස ත්තිෙ-අරූපාවච දුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

40. කුස ං අරූපාවච ං ධම්මං පටිච්චකුසක ො අරූපාවචක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අරූපාවච ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අරූපාවචක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ංනඅරූපාවච ං ධම්මං පටිච්චකුසක ොනඅරූපාවචක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(රූපාවච දුෙසදිසං). 

1-96. කුස ත්තිෙ-පරියාපන්නදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

41. කුස ං පරියාපන්නංධම්මංපටිච්චකුසක ොපරියාපන්කනොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ංපරියාපන්නංධම්මං පටිච්ච අකුසක ොපරියාපන්කනොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං පරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො පරියාපන්කනො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං පරියාපන්නඤ්ච අබයාෙතං පරියාපන්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොපරියාපන්කනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං පරියාපන්නඤ්ච අබයාෙතං පරියාපන්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතො පරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 
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42. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.…
අවි කත නව (සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

43. කුසක ො පරියාපන්කනොධම්කමොකුස ස්සපරියාපන්නස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ොපරියාපන්කනොධම්කමො අකුස ස්ස පරියාපන්නස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො පරියාපන්කනො ධම්කමො අබයාෙතස්ස පරියාපන්නස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

44. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත

කත ස(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

අපරියාපන්නපදං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

45. කුස ං අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අපරියාපන්කනො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අබයාෙතං අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අපරියාපන්කනො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

46. කුසක ො අපරියාපන්කනො ධම්කමො කුස ස්ස අපරියාපන්නස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අබයාෙකතො අපරියාපන්කනො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අපරියාපන්නස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අපරියාපන්කනො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අපරියාපන්නස්ස
ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙකතො අපරියාපන්කනො
ධම්කමො කුස ස්ස අපරියාපන්නස්ස ධම්මස්ස ආ ම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

47. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 
ද්කව…කප.… උපනිස්සකයචත්තාරි…කප.…අවි කතද්කව.(සංඛිත්තං.) 
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(යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

1-97. කුස ත්තිෙ-නියයානිෙදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

48. කුස ං නියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො නියයානිකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

49. කුස ං අනියයානිෙංධම්මංපටිච්චකුසක ොඅනියයානිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අකුස ංඅනියයානිෙංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොඅනියයානිකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං අනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අනියයානිකෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අනියයානිෙඤ්ච අබයාෙතං අනියයානිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොඅනියයානිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අනියයානිෙඤ්ච අබයාෙතං අනියයානිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

අබයාෙකතො අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

50. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.… පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

1-98. කුස ත්තිෙ-නියතදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

51. කුස ං නියතංධම්මංපටිච්චකුසක ොනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 
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අකුස ංනියතං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ොනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිඑවංවිත්ථාක තබ්බං). 

52. කුස ං අනියතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයා නව, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත නව (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිඑවංවිත්ථාක තබ්බං). 

1-99. කුස ත්තිෙ-සඋත්ත දුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

53. කුස ං සඋත්ත ං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සඋත්තක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ං සඋත්ත ං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සඋත්තක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං සඋත්ත ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො සඋත්තක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං සඋත්ත ඤ්ච අබයාෙතං සඋත්ත ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොසඋත්තක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සඋත්ත ඤ්ච අබයාෙතං සඋත්ත ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබයාෙකතොසඋත්තක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

54. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව (සංඛිත්තං.
සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

55. කුසක ො සඋත්තක ො ධම්කමො කුස ස්ස සඋත්ත ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො සඋත්තක ො ධම්කමො අකුස ස්ස සඋත්ත ස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අබයාෙකතො සඋත්තක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස සඋත්ත ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

56. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙනව, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
කත ස(සංඛිත්තං). 

අනුත්ත පදං 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

57. කුස ං අනුත්ත ං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අනුත්තක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අනුත්ත ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අනුත්තක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත ද්කව (සංඛිත්තං. 
සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

58. කුසක ො අනුත්තක ො ධම්කමො කුස ස්ස අනුත්ත ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අනුත්තක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනුත්ත ස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අනුත්තක ො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අනුත්ත ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො අනුත්තක ො ධම්කමො කුස ස්ස අනුත්ත ස්ස ධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

59. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා තීණි, අනන්තක 

ද්කව…කප.…අවි කතද්කව (සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1-100. කුස ත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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60. අකුස ං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ස කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

61. කුස ං අ ෙංධම්මංපටිච්චකුසක ොඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

අබයාෙතං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අ කෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අ ෙඤ්ච අබයාෙතං අ ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො

අ කෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මෙපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො අ කෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආ ම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

62. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං.සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

63. කුසක ො අ කෙො ධම්කමො කුස ස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබයාෙකතො අ කෙො ධම්කමො අබයාෙතස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

64. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ චත්තාරි…කප.… අවි කත සත්ත
(සංඛිත්තං). 

(යථා කුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

කුස ත්තිෙපිට්ඨිදුෙංනිට්ඨිතං. 

2-100. කවදනාත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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65. සුඛාය කව නායසම්පයුත්තංස ෙංධම්මංපටිච්චසුඛායකව නාය 

සම්පයුත්කතොස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

දුක්ඛායකව නායසම්පයුත්තංස ෙංධම්මංපටිච්චදුක්ඛාය කව නාය

සම්පයුත්කතොස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච 
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

66. කහතුයා තීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

67. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ස කෙො ධම්කමො සුඛාය කව නාය

සම්පයුත්තස්සස ෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දුක්ඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො ස කෙො ධම්කමො දුක්ඛාය කව නාය 

සම්පයුත්තස්සස ෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්කතොස කෙොධම්කමොඅදුක්ඛමසුඛාය 

කව නායසම්පයුත්තස්සස ෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

(සංඛිත්තං.) 

68. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං.

යථාකුස ත්තිකෙ පඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

අ ණපදං 

කෙතුපච්චකයො 

69. සුඛාය කව නායසම්පයුත්තංඅ ෙංධම්මංපටිච්ච සුඛායකව නාය
සම්පයුත්කතොඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්තං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච 
අදුක්ඛමසුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාද්කව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 
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70. සුඛාය කව නාය සම්පයුත්කතො අ කෙො ධම්කමො සුඛාය කව නාය

සම්පයුත්තස්සඅ ෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛමසුඛායකව නායසම්පයුත්කතොඅ කෙොධම්කමොඅදුක්ඛමසුඛාය 

කව නායසම්පයුත්තස්සඅ ෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

(සංඛිත්තං.) 

71. කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකෙඡ…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

3-100. විපාෙත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

72. විපාෙධම්මධම්මං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො
ස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

73. විපාෙං අ ෙංධම්මංපටිච්චවිපාකෙොඅ කෙොධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

විපාෙධම්මධම්මං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො අ කෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

විපාෙං අ ෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං අ ෙඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චවිපාකෙොඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

විපාෙධම්මධම්මංඅ ෙඤ්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංඅ ෙඤ්ච 
ධම්මංපටිච්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (1) (සංඛිත්තං.) 

74. කහතුයා කත ස, ආ ම්මකෙ පඤ්ච…කප.… අවි කත කත ස
(සංඛිත්තං.සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 
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75. විපාකෙො අ කෙො ධම්කමො විපාෙස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

විපාෙධම්මධම්කමො අ කෙො ධම්කමො විපාෙධම්මධම්මස්ස අ ෙස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො අ කෙො ධම්කමො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

76. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ නව…කප.… අවි කත කත ස
(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

4-100. උපාදින්නත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

77. අනුපාදින්නුපා ානියං ස ෙංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නුපා ානිකයො
ස කෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං). 

78. උපාදින්නුපා ානියං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපා ානිකයො
අ කෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නුපා ානියං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො 

අ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපා ානියං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච 
අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

උපාදින්නුපා ානියං අ ෙඤ්ච අනුපාදින්නුපා ානියං අ ෙඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) 
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අනුපාදින්නුපා ානියං අ ෙඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපා ානියං අ ෙඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපා ානිකයො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

79. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

80. උපාදින්නුපා ානිකයො අ කෙො ධම්කමො උපාදින්නුපා ානියස්ස
අ ෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අනුපාදින්නුපා ානිකයො අ කෙො ධම්කමො අනුපාදින්නුපා ානියස්ස 

අ ෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපා ානිකයො අ කෙො ධම්කමො
අනුපාදින්නඅනුපා ානියස්ස අ ෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…
තීණි(සංඛිත්තං). 

81. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙඡ…කප.…අවි කතකතවීස. 

(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

5-100. සංකිලිට්ඨත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

82. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

83. අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොඅ කෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 
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අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං අ ෙඤ්ච අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං
අ ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො අ කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

84. කහතුයා පඤ්ච, ආ ම්මකෙ ද්කව…කප.… අවි කත පඤ්ච
(සංඛිත්තං).(සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං). 

85. අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො අ කෙො ධම්කමො
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො අ කෙො ධම්කමො
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො…තීණි (සංඛිත්තං). 

86. කහතුයා චත්තාරි, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත සත්ත
(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

6-100. විතක්ෙත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

87. සවිතක්ෙසවිචා ං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො
ස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.සවිතක්ෙසවිචා ංස ෙංධම්මං
පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
සවිතක්ෙසවිචා ං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ස කෙො ච

අවිතක්ෙවිචා මත්කතොස කෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො

ස කෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචා ං ස ෙඤ්ච අවිතක්ෙවිචා මත්තං ස ෙඤ්ච ධම්මං 

පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

88. කහතුයා පඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 
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(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

89. සවිතක්ෙසවිචා ං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාක ො
අ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…සත්ත. 

අවිතක්ෙවිචා මත්තං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචා මත්කතො 

අ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා … පඤ්ච. 

අවිතක්ෙඅවිචා ං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාක ො අ කෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

90. කහතුයා සත්තතිංස…කප.… අවි කත සත්තතිංස (සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං). 

7-100. පීතිත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

91. පීතිසහ තං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහ කතො ස කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

සුඛසහ තං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහ කතො ස කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

උකපක්ඛාසහ තං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහ කතො ස කෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පීතිසහ තං ස ෙඤ්ච සුඛසහ තං ස ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
පීතිසහ කතො ස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(සංඛිත්තං). 

කහතුයා ස…කප.…අවි කත ස(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

92. පීතිසහ කතො ස කෙො ධම්කමො පීතිසහ තස්ස ස ෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

සුඛසහ කතො ස කෙො ධම්කමො සුඛසහ තස්ස ස ෙස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

උකපක්ඛාසහ කතො ස කෙො ධම්කමො උකපක්ඛාසහ තස්ස ස ෙස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පීතිසහ කතොස කෙොචසුඛසහ කතොස කෙොචධම්මාපීතිසහ තස්ස
ස ෙස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි(සංඛිත්තං). 

93. කහතුයා  ස, ආ ම්මකෙකසොළස…කප.…අවි කත ස (සංඛිත්තං).

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

94. පීතිසහ තං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහ කතො අ කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයා ස…කප.…අවි කත ස(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිතත්තොවපඤ්හා.) 

8-100. දස්සනත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

95.  ස්සකනන පහාතබ්බංස ෙංධම්මංපටිච්ච ස්සකනනපහාතබ්කබො

ස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබො

ස කෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

96. කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච
කනව ස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

9-100. දස්සනකෙතුත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

97.  ස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
භාවනායපහාතබ්බකහතුෙං ස ෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…කනව ස්සකනන
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නභාවනාය පහාතබ්බකහතුෙං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච කනව ස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙො ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

10-100. ආචය ාමිත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

98. ආචය ාමිං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච ආචය ාමී ස කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

99. ආචය ාමිං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච ආචය ාමී අ කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අපචය ාමිං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අපචය ාමී අ කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච

කනවාචය ාමිනාපචය ාමීඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

ආචය ාමිං අ ෙඤ්ච කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං අ ෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච කනවාචය ාමිනාපචය ාමීඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

අපචය ාමිං අ ෙඤ්ච කනවාචය ාමිනාපචය ාමිං අ ෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච කනවාචය ාමිනාපචය ාමීඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

100. කහතුයානව, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියානව…කප.…අවි කත
නව (සංඛිත්තං). (සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි
පටිච්චවා සදිසං). 

101. ආචය ාමී අ කෙො ධම්කමො ආචය ාමිස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අපචය ාමී අ කෙො ධම්කමො අපචය ාමිස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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කනවාචය ාමිනාපචය ාමී අ කෙො ධම්කමො
කනවාචය ාමිනාපචය ාමිස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආචය ාමී අ කෙො ධම්කමො ආචය ාමිස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස 
ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

102. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ සත්ත, අධිපතියා  ස, අනන්තක 

ඡ…කප.…අවි කතකත ස. (සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

11-100. කසක්ඛ්ත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

103. කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච 
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

104. කසක්ඛං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛො අ කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කසක්ඛං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කසක්ඛං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛො අ කෙො ච

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොඅ කෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අකසක්ඛංඅ ෙංධම්මංපටිච්චඅකසක්කඛොඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛංඅ ෙංධම්මංපටිච්චකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො

අ කෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කසක්ඛංඅ ෙඤ්චකනවකසක්ඛනාකසක්ඛංඅ ෙඤ්චධම්මං…කප.… 

කහතුපච්චයා. 
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අකසක්ඛං අ ෙඤ්ච කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං අ ෙඤ්චධම්මං පටිච්ච

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

105. කහතුයා නව, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතනව. 

(සංඛිත්තං. සහජාතවා ම්පි…කප.… සම්පයුත්තවා ම්පි 
පටිච්චවා සදිසං.) 

106. කසක්කඛො අ කෙො ධම්කමො කසක්ඛස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකසක්කඛො අ කෙො ධම්කමො අකසක්ඛස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො අ කෙො ධම්කමො කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්ස

අ ෙස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

107. කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ පඤ්ච, අධිපතියා නව, අනන්තක 

අට්ඨ…කප.…අවි කතකත ස (සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

11 -100. පරිත්තත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

108. පරිත්තං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ස කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා (සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථඑෙං.) 

109. පරිත්තං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො අ කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මහග් තංඅ ෙංධම්මංපටිච්චමහග් කතොඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

අප්පමාෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාකෙො අ කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 

605 

පටුන 

පරිත්තං අ ෙඤ්ච මහග් තං අ ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො
අ කෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

පරිත්තං අ ෙඤ්ච අප්පමාෙං අ ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො 

අ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

110. කහතුයා කත ස, ආ ම්මකෙපඤ්ච…කප.…අවි කතකත ස. 

(සංඛිත්තං. සහජාතවාක පි …කප.… පඤ්හාවාක පි සබ්බත්ථ
විත්ථාක ො.) 

13 -100. පරිත්තා ම්මණත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

111. පරිත්තා ම්මෙංස ෙංධම්මංපටිච්චපරිත්තා ම්මකෙොස කෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

මහග් තා ම්මෙංස ෙංධම්මං පටිච්චමහග් තා ම්මකෙොස කෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

112. පරිත්තා ම්මෙංඅ ෙංධම්මංපටිච්චපරිත්තා ම්මකෙොඅ කෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

මහග් තා ම්මෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච මහග් තා ම්මකෙො අ කෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අප්පමාො ම්මෙංඅ ෙංධම්මංපටිච්චඅප්පමාො ම්මකෙොඅ කෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

14 -100. හීනත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 
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113. හීනං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච හීකනො ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

114. මජ්ඣිමං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො අ කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පණීතං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච පණීකතො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

මජ්ඣිමං අ ෙඤ්ච පණීතං අ ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො

අ කෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

15-100. මිච්ඡත්තනියතත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

115. මිච්ඡත්තනියතං ස ෙංධම්මංපටිච්චමිච්ඡත්තනියකතොස කෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනියතං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

116. සම්මත්තනියතං අ ෙංධම්මංපටිච්චසම්මත්තනියකතොඅ කෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සම්මත්තනියතං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච
අනියකතො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සම්මත්තනියතං
අ ෙං ධම්මං පටිච්ච සම්මත්තනියකතො අ කෙො ච අනියකතො අ කෙො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

අනියතං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 
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සම්මත්තනියතංඅ ෙඤ්චඅනියතංඅ ෙඤ්චධම්මංපටිච්චඅනියකතො 

අ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච, ආ ම්මකෙද්කව…කප.…අවි කතපඤ්ච(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…පඤ්හාවා ම්පිවිත්ථාක තබ්බං.) 

16-100. මග් ා ම්මණත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

117. මග් ා ම්මෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච මග් ා ම්මකෙො අ කෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග් කහතුෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච මග් කහතුකෙො අ කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග් ාධිපතිං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච මග් ාධිපති අ කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

මග් ා ම්මෙං අ ෙඤ්ච මග් ාධිපතිං අ ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
මග් ා ම්මකෙොඅ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග් කහතුෙං අ ෙඤ්ච මග් ාධිපතිං අ ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
මග් කහතුකෙො අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි
(සංඛිත්තං). 

කහතුයාසත්ත ස…කප.…අවි කතසත්ත ස(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

118. මග් ා ම්මකෙො අ කෙො ධම්කමො මග් ා ම්මෙස්ස අ ෙස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් කහතුකෙො අ කෙො ධම්කමො මග් කහතුෙස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

මග් ාධිපති අ කෙො ධම්කමො මග් ාධිපතිස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො…පඤ්ච. 

මග් ා ම්මකෙො අ කෙො ච මග් ාධිපති අ කෙො ච ධම්මා
මග් ා ම්මෙස්සඅ ෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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මග් කහතුකෙො අ කෙො ච මග් ාධිපති අ කෙො ච ධම්මා
මග් කහතුෙස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො… තීණි
(සංඛිත්තං). 

119. කහතුයා සත්ත ස, ආ ම්මකෙ නව…කප.… අවි කත සත්ත ස
(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

17-100. උප්පන්නත්තිෙ-ස ණදුෙං 

7. පඤ්ොවාක ො 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

120. උප්පන්කනො ස කෙො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ස ෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා ද්කව, සහජාකත

අඤ්ඤමඤ්කඤ නිස්සකය එෙං, උපනිස්සකය ද්කව, ෙම්කම…කප.…

සම්පයුත්කතඑෙං…කප.…අවි කතඑෙං (සංඛිත්තං). 

121. උප්පන්කනො අ කෙො ධම්කමො උප්පන්නස්ස අ ෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො (සංඛිත්තං). 

කහතුයා එෙං, ආ ම්මකෙ තීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…උපනිස්සකය
තීණි…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

18-100. අතීතත්තිෙ-ස ණදුෙං 

7. පඤ්ොවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

122. පච්චුප්පන්කනො ස කෙො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ස ෙස්ස 
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…උපනිස්සකය 
තීණි…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 

123. පච්චුප්පන්කනො අ කෙො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස අ ෙස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො(සංඛිත්තං). 

කහතුයාඑෙං, ආ ම්මකෙතීණි…කප.…අවි කතඑෙං(සංඛිත්තං). 
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(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

19-100. අතීතා ම්මණත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතු-ආ ම්මණපච්චයා 

124. අතීතා ම්මෙං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකෙො ස කෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනා තා ම්මෙං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච අනා තා ම්මකෙො ස කෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මෙං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො

ස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි …කප.…පඤ්හාවා ම්පි සබ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බං.) 

125. අතීතා ම්මෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අතීතා ම්මකෙො අ කෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනා තා ම්මෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අනා තා ම්මකෙො අ කෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො

අ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පිපටිච්චවා සදිසං.) 

126. අතීතා ම්මකෙො අ කෙො ධම්කමො අතීතා ම්මෙස්ස අ ෙස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනා තා ම්මකෙො අ කෙො ධම්කමො අනා තා ම්මෙස්ස අ ෙස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

පච්චුප්පන්නා ම්මකෙො අ කෙො ධම්කමො පච්චුප්පන්නා ම්මෙස්ස 

අ ෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අතීතා ම්මකෙොඅ කෙොධම්කමොඅතීතා ම්මෙස්සඅ ෙස්සධම්මස්ස 

ආ ම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

127. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකෙනව…කප.…අවි කතතීණි(සංඛිත්තං.

යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවං විත්ථාක තබ්බං). 

20-100. අජ්ඣත්තත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

128. අජ්ඣත්තං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො ස කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

බහිද්ධා ස ෙං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ස කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

කහතුයාද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

129. අජ්ඣත්තං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො අ කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

බහිද්ධා අ ෙං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා අ කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

21-100. අජ්ඣත්තා ම්මණත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

130. අජ්ඣත්තා ම්මෙං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකෙො

ස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

බහිද්ධා ම්මෙං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකෙො ස කෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව…කප.…අවි කතද්කව (සංඛිත්තං). 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙදුෙපට්ඨානං 

611 

පටුන 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

131. අජ්ඣත්තා ම්මෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තා ම්මකෙො

අ කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

බහිද්ධා ම්මෙං අ ෙං ධම්මං පටිච්ච බහිද්ධා ම්මකෙො අ කෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවි කතද්කව(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාක පි…කප.…පඤ්හාවාක පිසබ්බත්ථවිත්ථාක ො.) 

22-100. සනිදස්සනත්තිෙ-ස ණදුෙං 

1-7. පටිච්චවා ාදි 

කෙතුපච්චකයො 

132. අනි ස්සනඅප්පටිඝං ස ෙං ධම්මං පටිච්ච අනි ස්සනඅප්පටිකඝො 
ස කෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සබ්බත්ථඑෙං). 

අනි ස්සනඅප්පටිඝංඅ ෙංධම්මංපටිච්චඅනි ස්සනඅප්පටිකඝොඅ කෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත(සංඛිත්තං). 

133. කහතුයා එෙවීස…කප.… අවි කත එෙවීස (සංඛිත්තං).
(සහජාතවා ම්පි…කප.…සම්පයුත්තවා ම්පි පටිච්චවා සදිසං). 

134. අනි ස්සනඅප්පටිකඝො අ කෙො ධම්කමො අනි ස්සනඅප්පටිඝස්ස
අ ෙස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො(සංඛිත්තං). 

කහතුයා සත්ත, ආ ම්මකෙ තීණි…කප.… අවි කත පඤ්චවීස
(සංඛිත්තං). 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවා ං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

සනි ස්සනත්තිෙස ෙදුෙංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොකමතිෙදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

චතුත්කථොභාක ොනිට්ඨිකතො. 
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