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පටුන 

නකමොතස්සභගවකතොඅරහකතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

පට්ඨානපාළි 

(පඤ්චකමොභාක ො) 

ධම්මානුක ොකමතිෙතිෙපට්ඨානං 
1-1. කුස ත්තිෙ-කෙදනාත්තිෙං 

1. සුඛායකෙදනායසම්පයුත්තපදං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. කුස ං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චකුසක ො සුඛාය

කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සුඛාය

කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

2. කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ තීණි…කප.… අවිගකත තීණි.
(සංඛිත්තං…කප.… සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි
පටිච්චවාරසදිසං.) 

3. කුසක ො සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස සුඛාය

කවදනායසම්පයුත්තස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස සුඛාය

කවදනාය සම්පයුත්තස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබ්යාෙකතො සුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඅබ්යාෙතස්සසුඛාය

කවදනායසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

කුසක ො සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
(සංඛිත්තං.) 

4. කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙනව.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

2. දුක්ඛායකෙදනායසම්පයුත්තපදං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

5. අකුස ං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො

දුක්ඛාය කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො 

දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආරම්මෙපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො

දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආරම්මෙපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

6. කහතුයාඑෙං, ආරම්මකෙද්කව…කප.…අවිගකතද්කව.(සංඛිත්තං.)
(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

7. අකුසක ො දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස

දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ොදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඅකුස ස්සදුක්ඛාය 

කවදනායසම්පයුත්තස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබ්යාෙකතො දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස 
දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.

(1) (සංඛිත්තං.) 

8. කහතුයා එෙං, ආරම්මකෙ ද්කව. (සංඛිත්තං. යථා කුස ත්තිකෙ
පඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

3. අදුක්ඛමසුඛකෙදනායසම්පයුත්තපදං 
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1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

9. කුස ං අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චකුසක ො 

අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ංඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චඅකුසක ො 

අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 
අබ්යාෙකතො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (1) 

10. කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙතීණි…කප.…අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.
සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං). 

11. කුසක ො අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොකුස ස්ස
අදුක්ඛමසුඛායකවදනාය සම්පයුත්තස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අකුසක ො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස 

අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අබ්යාෙකතො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො 
අබ්යාෙතස්ස අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

12. කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තකර

සත්ත…කප.… උපනිස්සකය නව, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. යථා
කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-2. කුස ත්තිෙ-විපාෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

13. අබ්යාෙතං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො විපාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 
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කහතුයාඑෙං, ආරම්මකෙඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

14. කුස ං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච අකුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව, ආරම්මකෙද්කව…කප.…අවිගකතද්කව. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

15. කුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො කුස ස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො අකුස ස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො කුස ස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො අකුස ස්ස

විපාෙධම්මධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො අකුස ස්ස විපාෙධම්මධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො කුස ස්ස

විපාෙධම්මධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං.) 

16. කහතුයා ද්කව, ආරම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා තීණි, අනන්තකර

ද්කව…කප.… සහජාකත ද්කව, උපනිස්සකය චත්තාරි…කප.… අවිගකත

ද්කව. (සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

17. අබ්යාෙතං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං, ආරම්මකෙඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

1-3. කුස ත්තිෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

5 

පටුන 

පච්චයචතුක්ෙං 

18. අබ්යාෙතං උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
උපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

19. කුස ං අනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
අනුපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ං අනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො 
අනුපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං අනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අනුපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච අබ්යාෙතං අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච අබ්යාෙතං අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

20. කහතුයා නව, අවිගකත නව. (සංඛිත්තං. සහජාතවාරම්පි…කප.… 
සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

21. කුසක ො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො කුස ස්ස
අනුපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො අකුස ස්ස 
අනුපාදින්නුපාදානියස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබ්යාෙකතො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස 

අනුපාදින්නුපාදානියස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

22. කුසක ො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො කුස ස්ස
අනුපාදින්නුපාදානියස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො අකුස ස්ස 
අනුපාදින්නුපාදානියස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අබ්යාෙකතො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස 

අනුපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… තීණි. 

(සංඛිත්තං.) 

23. කහතුයා සත්ත, ආරම්මකෙනව, අවිගකතඑොදස.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

24. කුස ං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො 

අනුපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, අවිගකත ද්කව. (සංඛිත්තං, සහජාතවාරම්පි…කප.…
පඤ්හාවාරම්පිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-4. කුස ත්තිෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

25. අකුස ං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එෙං…කප.…අවිගකතඑෙං. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

26. කුස ං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච අබ්යාෙතං 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

27. කහතුයා පඤ්ච, අවිගකත පඤ්ච. (සංඛිත්තං.
සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපි සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 
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28. කුස ං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව…කප.… අවිගකත ද්කව. (සංඛිත්තං.
සහජාතවාකරපි…කප.… පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-5. කුස ත්තිෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

29. කුස ං සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

සවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ංසවිතක්ෙසවිචාරංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොසවිතක්ෙසවිචාකරො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො

සවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ තීණි, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

30. කුසක ො සවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො කුස ස්ස

සවිතක්ෙසවිචාරස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ොසවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමොඅකුස ස්සසවිතක්ෙසවිචාරස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබ්යාෙකතො සවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස 

සවිතක්ෙසවිචාරස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

31. කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙනව, අවිගකතතීණි. (සංඛිත්තං.) (යථා
කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවං විත්ථාකරතබ්බ්ං). 
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32. කුස ං අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

අවිතක්ෙවිචාරමත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අවිතක්ෙවිචාරමත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, අවිගකතද්කව. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.… සම්පයුත්තවාකරපි පඤ්හාවාකරපි සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

33. කුස ං අවිතක්ෙඅවිචාරංධම්මංපටිච්චකුසක ොඅවිතක්ෙඅවිචාකරො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං අවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අවිතක්ෙඅවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අවිතක්ෙඅවිචාරඤ්ච අබ්යාෙතං අවිතක්ෙඅවිචාරඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච අබ්යාෙකතො අවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව, අවිගකත පඤ්ච. (සංඛිත්තං.
සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-6. කුස ත්තිෙ-පීතිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

34. කුස ං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො පීතිසහගකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො පීතිසහගකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො පීතිසහගකතො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ තීණි, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 
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35. කුසක ො පීතිසහගකතො ධම්කමො කුස ස්ස පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො පීතිසහගකතො ධම්කමො අකුස ස්ස පීතිසහගතස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබ්යාෙකතො පීතිසහගකතො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස පීතිසහගතස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ නව, අධිපතියා සත්ත, අනන්තකර පඤ්ච 
අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

36. කුස ං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සුඛසහගකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සුඛසහගකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සුඛසහගකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ තීණි, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

37. කුස ං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

උකපක්ඛාසහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අකුස ංඋකපක්ඛාසහගතංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොඋකපක්ඛාසහගකතො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො

උකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-7. කුස ත්තිෙ-දස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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පච්චයචතුක්ෙං 

38. අකුස ං දස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

39. අකුස ං භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො භාවනාය

පහාතබ්කබ්ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

40. කුස ං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
කුසක ො කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතො කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච අබ්යාෙතං
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබ්ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච, අවිගකත පඤ්ච. (සංඛිත්තං. සහජාතවාකරපි…කප.… 
පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-8. කුස ත්තිෙ-දස්සනකෙතුෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

41. අකුස ං දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
දස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

42. අකුස ං භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
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කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

43. කුස ං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච කුසක ො කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා සත්ත, ආරම්මකෙ ද්කව, අවිගකත සත්ත. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-9. කුස ත්තිෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

44. කුස ං ආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ආචයගාමී ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං ආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ආචයගාමී ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවිගකතද්කව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

45. කුස ං අපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අපචයගාමී ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං. පටිච්චවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපි
සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

46. අබ්යාෙතං කනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
කනවාචයගාමනාපචයගාමීධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එෙං…කප.… අවිගකත එෙං. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-10. කුස ත්තිෙ-කසක්ඛත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

47. කුස ං කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කසක්කඛො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 
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අබ්යාෙතං කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො කසක්කඛො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, අවිගකත ද්කව. (සංඛිත්තං. සහජාතවාකරපි…කප.… 
පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

48. අබ්යාෙතං අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අකසක්කඛො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

49. කුස ං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො 
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(1) 

කහතුයා නව, අවිගකත නව. (සංඛිත්තං. සහජාතවාරම්පි…කප.…
සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

50. කුසක ො කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො කුස ස්ස
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා සත්ත, ආරම්මකෙ නව, අවිගකත කතරස. (සංඛිත්තං. යථා
කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-11. කුස ත්තිෙ-පරිත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

51. කුස ං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො පරිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
පරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කුස ං පරිත්තංධම්මංපටිච්ච
කුසක ො පරිත්කතො ච අබ්යාෙකතො පරිත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 
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අකුස ංපරිත්තංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොපරිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො පරිත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං පරිත්තඤ්ච අබ්යාෙතං පරිත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො

පරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ංපරිත්තඤ්චඅබ්යාෙතංපරිත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච අබ්යාෙකතො
පරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ තීණි, අවිගකත නව. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

52. කුසක ො පරිත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස පරිත්තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො පරිත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස පරිත්තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබ්යාෙකතො පරිත්කතො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස පරිත්තස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො පරිත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස පරිත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා සත්ත, ආරම්මකෙ නව, අවිගකත කතරස. (සංඛිත්තං. යථා 
කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

මෙග් තාදිපදානි 

කෙතුපච්චකයො 

53. කුස ං මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො මහග්ගකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො මහග්ගකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, ආරම්මකෙ ද්කව, අවිගකත ද්කව. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො). 
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54. කුස ං අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අප්පමාකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතංඅප්පමාෙංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොඅප්පමාකෙොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, අවිගකත ද්කව. (සංඛිත්තං. සහජාතවාකරපි…කප.…
පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-12. කුස ත්තිෙ-පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

55. කුස ං පරිත්තාරම්මෙංධම්මංපටිච්චකුසක ො පරිත්තාරම්මකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං පරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො පරිත්තාරම්මකෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං පරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

පරිත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

56. කුස ං මහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

මහග්ගතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං මහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො

මහග්ගතාරම්මකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං මහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

මහග්ගතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(1) (සංඛිත්තං). 

කහතුයාතීණි, අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

57. කුස ං අප්පමාොරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො

අප්පමාොරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 
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අබ්යාෙතං අප්පමාොරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අප්පමාොරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, අවිගකතද්කව. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-13. කුස ත්තිෙ-හීනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

58. අකුස ං හීනංධම්මං පටිච්ච අකුසක ොහීකනොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

59. කුස ං මජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො මජ්ඣිකමො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං මජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
මජ්ඣිකමොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කුස ං මජ්ඣිමංධම්මංපටිච්ච
කුසක ො මජ්ඣිකමො ච අබ්යාෙකතො මජ්ඣිකමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අබ්යාෙතං මජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො මජ්ඣිකමො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ංමජ්ඣිමඤ්චඅබ්යාෙතංමජ්ඣිමඤ්චධම්මංපටිච්ච අබ්යාෙකතො

මජ්ඣිකමොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ංමජ්ඣිමංධම්මංපටිච්චකුසක ොමජ්ඣිකමොධම්කමො උප්පජ්ජති

ආරම්මෙපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං මජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො මජ්ඣිකමො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිආරම්මෙපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව, අවිගකත පඤ්ච. (සංඛිත්තං. 

සහජාතවාරම්පි …කප.…සම්පයුත්තවාරම්පි පටිච්චවාරසදිසං.) 

60. කුසක ො මජ්ඣිකමො ධම්කමො කුස ස්ස මජ්ඣිමස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අබ්යාෙකතො මජ්ඣිකමො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස මජ්ඣිමස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කුසක ො මජ්ඣිකමො ධම්කමො කුස ස්ස මජ්ඣිමස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො මජ්ඣිකමො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස

මජ්ඣිමස්ස ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබ්යාෙකතො මජ්ඣිකමො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස මජ්ඣිමස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබ්යාෙකතො මජ්ඣිකමො ධම්කමො කුස ස්ස

මජ්ඣිමස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං). 

61. කහතුයා චත්තාරි, ආරම්මකෙචත්තාරි, අවිගකතසත්ත. 

(සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවං විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

පණීතපදං 

කෙතුපච්චකයො 

62. කුස ංපණීතං ධම්මංපටිච්චකුසක ොපණීකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං පණීතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො පණීකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ද්කව, අවිගකත ද්කව. (සංඛිත්තං. සහජාතවාකරපි…කප.… 
පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-14. කුස ත්තිෙ-මිච්ඡත්තනියතත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

63. අකුස ං මච්ඡත්තනියතංධම්මංපටිච්චඅකුසක ො මච්ඡත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

64. කුස ං සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සම්මත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 
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කහතුයා එෙං…කප.… අවිගකත එෙං. (සංඛිත්තං.
සහජාතවාකරපි…කප.… පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

65. කුස ං අනියතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං අනියතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කුස ංඅනියතංධම්මං පටිච්ච 
කුසක ො අනියකතො ච අබ්යාෙකතො අනියකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අකුස ංඅනියතංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං අනියතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනියකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අනියතඤ්ච අබ්යාෙතං අනියතඤ්චධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අනියතඤ්චඅබ්යාෙතංඅනියතඤ්ච ධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතො

අනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ තීණි, අවිගකත නව. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

66. කුසක ො අනියකතො ධම්කමො කුස ස්ස අනියතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො අනියකතො ධම්කමො අකුස ස්ස අනියතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබ්යාෙකතො අනියකතො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස අනියතස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා සත්ත, ආරම්මකෙ නව, අවිගකත කතරස. (සංඛිත්තං. යථා 
කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-15. කුස ත්තිෙ-මග් ාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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67. කුස ං මග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො මග්ගාරම්මකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අබ්යාෙතං මග්ගාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච අබ්යාෙකතොමග්ගාරම්මකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව…කප.…අවිගකතද්කව.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

68. කුස ං මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො මග්ගකහතුකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.සංඛිත්තං.) 

69. කුස ං මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො මග්ගාධිපති ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

අබ්යාෙතංමග්ගාධිපතිංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොමග්ගාධිපති ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං). 

කහතුයාද්කව…කප.…අවිගකතද්කව.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො). 

1-16. කුස ත්තිෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

පච්චයචතුක්ෙං 

70. කුසක ො උප්පන්කනො ධම්කමො කුස ස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාසත්ත.(සංඛිත්තං.) 

1-17. කුස ත්තිෙ-අතීතත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

පච්චයචතුක්ෙං 

71. කුසක ො පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො කුස ස්ස පච්චුප්පන්නස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාසත්ත.(සංඛිත්තං.) 

1-18. කුස ත්තිෙ-අතීතාරම්මණත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

72. කුස ං අතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අතීතාරම්මකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං අතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අතීතාරම්මකෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අබ්යාෙතං අතීතාරම්මෙංධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අතීතාරම්මකෙො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

73. කුසක ො අතීතාරම්මකෙො ධම්කමො කුස ස්ස අතීතාරම්මෙස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො අතීතාරම්මකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස අතීතාරම්මෙස්ස

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබ්යාෙකතො අතීතාරම්මකෙො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස අතීතාරම්මෙස්ස 

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ නව, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. යථා 
කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

අනා තාරම්මණපදං 

කෙතුපච්චකයො 

74. කුස ං අනාගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
අනාගතාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ තීණි, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

75. කුසක ො අනාගතාරම්මකෙොධම්කමොකුස ස්සඅනාගතාරම්මෙස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 
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කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ නව, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. යථා 

කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

පච්චුප්පන්නාරම්මණපදං 

කෙතුපච්චකයො 

76. කුස ං පච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
පච්චුප්පන්නාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ තීණි, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

77. කුසක ො පච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ධම්කමො කුස ස්ස

පච්චුප්පන්නාරම්මෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකුසක ො පච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ධම්කමො අකුස ස්ස

පච්චුප්පන්නාරම්මෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබ්යාෙකතො පච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස

පච්චුප්පන්නාරම්මෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ ඡ, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. යථා 

කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-19. කුස ත්තිෙ-අජ්ඣත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

78. කුස ං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො අජ්ඣත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අකුස ං අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො අජ්ඣත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතංඅජ්ඣත්තංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොඅජ්ඣත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුයා නව, අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 
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(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි පටිච්චවාරසදිසං, එවං 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

79. කුසක ො අජ්ඣත්කතො ධම්කමො කුස ස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො… තීණි. 

අකුසක ො අජ්ඣත්කතො ධම්කමො අකුස ස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අබ්යාෙකතොඅජ්ඣත්කතො ධම්කමොඅබ්යාෙතස්ස අජ්ඣත්තස්සධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං). 

කහතුයා සත්ත, ආරම්මකෙ නව, අවිගකත කතරස. (සංඛිත්තං. යථා

කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

බහිද්ධාපදං 

කෙතුපච්චකයො 

80. කුස ං බ්හිද්ධාධම්මංපටිච්චකුසක ොබ්හිද්ධාධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අකුස ං බ්හිද්ධා ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො බ්හිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං බ්හිද්ධා ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො බ්හිද්ධා ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං බ්හිද්ධා ච අබ්යාෙතං බ්හිද්ධා ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

බ්හිද්ධාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අකුස ං බ්හිද්ධා ච අබ්යාෙතං බ්හිද්ධා ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො

බ්හිද්ධාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…විපාකෙඑෙං…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

81. කුසක ො බ්හිද්ධා ධම්කමො කුස ස්ස බ්හිද්ධා ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අකුසක ො බ්හිද්ධා ධම්කමො අකුස ස්ස බ්හිද්ධා ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 
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අබ්යාෙකතො බ්හිද්ධා ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස බ්හිද්ධා ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා සත්ත, ආරම්මකෙ නව, අධිපතියා දස…කප.… අවිගකත

කතරස. (සංඛිත්තං.යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-20. කුස ත්තිෙ-අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

82. කුස ං අජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො 
අජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.… අවිගකත තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

83. කුස ං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්චකුසක ො බ්හිද්ධාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.… අවිගකත තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

1-21. කුස ත්තිෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

84. අබ්යාෙතං අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

85. කුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කුස ංඅනිදස්සනඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච
කුසක ො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච අබ්යාෙකතො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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අකුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච අබ්යාෙතං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (1) 

අකුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච අබ්යාෙතං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (1) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ තීණි…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.…

අවිගකත නව. (සංඛිත්තං. සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි
පඤ්හාවාරම්පි විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

කුස ත්තිෙසනිදස්සනත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

2-1. කෙදනාත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

86. සුඛායකවදනාය සම්පයුත්තංකුස ංධම්මංපටිච්චසුඛායකවදනාය

සම්පයුත්කතොකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

කහතුයා ද්කව…කප.… අවිගකත ද්කව. (සංඛිත්තං.)
(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

87. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො කුසක ො ධම්කමො සුඛාය කවදනාය

සම්පයුත්තස්සකුස ස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනායසම්පයුත්කතොකුසක ො ධම්කමොඅදුක්ඛමසුඛාය

කවදනායසම්පයුත්තස්සකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

(සංඛිත්තං.) 
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කහතුයාද්කව, අවිගකතද්කව.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

88. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සුඛාය

කවදනාය සම්පයුත්කතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තංඅකුස ංධම්මංපටිච්චදුක්ඛාය කවදනාය

සම්පයුත්කතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි…කප.…අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

89. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච සුඛාය

කවදනායසම්පයුත්කතොඅබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව, අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.) 

3-1. විපාෙත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

90. විපාෙධම්මධම්මං කුස ං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො
කුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

91. විපාෙධම්මධම්මං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො 
අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

92. විපාෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො අබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

විපාෙං අබ්යාෙතඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං අබ්යාෙතඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…

තීණි. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

4-1. උපාදින්නත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

93. අනුපාදින්නුපාදානියං කුස ංධම්මංපටිච්ච අනුපාදින්නුපාදානිකයො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

අනුපාදින්නුපාදානියං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාදානිකයො
අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ එෙං. සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

94. උපාදින්නුපාදානියංඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චඋපාදින්නුපාදානිකයො
අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි. (සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

අනුපාදින්නුපාදානියං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාදානිකයො
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) 

අනුපාදින්නුපාදානියං අබ්යාෙතඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාදානියං 
අබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාදානිකයො අබ්යාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 
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උපාදින්නුපාදානියං අබ්යාෙතඤ්ච අනුපාදින්නුපාදානියං අබ්යාෙතඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාදානිකයො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

5-1. සංකිලිට්ඨත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

95. අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සබ්බ්ත්ථ ද්කව.) 

සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 

6-1. විතක්ෙත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

96. සවිතක්ෙසවිචාරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාකරො
කුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අවිතක්ෙවිචාරමත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචාරමත්කතො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…චත්තාරි. 

අවිතක්ෙඅවිචාරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාකරො කුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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අවිතක්ෙඅවිචාරංකුස ංධම්මංපටිච්චඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතොකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අවිතක්ෙවිචාරමත්තං කුස ඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචාරං කුස ඤ්ච 

ධම්මං…කප.… සවිතක්ෙසවිචාරං කුස ඤ්ච අවිතක්ෙවිචාරමත්තං
කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාකරො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

කහතුයාඑොදස. 

97. සවිතක්ෙසවිචාරං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාකරො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අවිතක්ෙවිචාරමත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාකරො 

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

සවිතක්ෙසවිචාරංඅකුස ඤ්චඅවිතක්ෙවිචාරමත්තංඅකුස ඤ්චධම්මං 

පටිච්චසවිතක්ෙසවිචාකරොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුයාපඤ්ච. 

98. සවිතක්ෙසවිචාරං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාකරො
අබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

කහතුයාසත්තතිංස. 

7-1. පීතිත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

99. පීතිසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සුඛසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහගකතො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

උකපක්ඛාසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහගකතො කුසක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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පීතිසහගතං කුස ඤ්ච සුඛසහගතං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
පීතිසහගකතො කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සබ්බ්ත්ථ
දස.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

100. පීතිසහගතං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො අකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සුඛසහගතං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහගකතො අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

උකපක්ඛාසහගතංඅකුස ංධම්මංපටිච්චඋකපක්ඛාසහගකතොඅකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පීතිසහගතං අකුස ඤ්ච සුඛසහගතං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

පීතිසහගකතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සබ්බ්ත්ථ
දස.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

101. පීතිසහගතං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො අබ්යාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

සුඛසහගතං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහගකතො අබ්යාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

උකපක්ඛාසහගතං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහගකතො

අබ්යාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පීතිසහගතං අබ්යාෙතඤ්ච සුඛසහගතං අබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

පීතිසහගකතො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සබ්බ්ත්ථදස. සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

8-1. දස්සනත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

102. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

103. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන

පහාතබ්කබ්ො අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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පටුන 

භාවනාය පහාතබ්බ්ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබ්ො

අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) (සබ්බ්ත්ථද්කව.සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

104. කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බ්ංඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

9-1. දස්සනකෙතුත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

105. කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං කුස ං ධම්මං
පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

106. දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා ඡ, ආරම්මකෙ දස, අධිපතියා ද්කව…කප.… අවිගකත දස. 

(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

107. කනවදස්සකනන නභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංඅබ්යාෙතංධම්මං
පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො අබ්යාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

10-1. ආචය ාමිත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

108. ආචයගාමං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ආචයගාමී කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අපචයගාමං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අපචයගාමී කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථද්කව.සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 
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පටුන 

ආචයගාමං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ආචයගාමී අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

කනවාචයගාමනාපචයගාමං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
කනවාචයගාමනාපචයගාමී අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සබ්බ්ත්ථ එෙං.) 

11-1. කසක්ඛත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

109. කසක්ඛං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛංකුස ංධම්මංපටිච්චකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො 

කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) (සබ්බ්ත්ථ ද්කව. සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

කසක්ඛං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච කසක්කඛො අබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

12-1. පරිත්තත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

110. පරිත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

මහග්ගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අප්පමාෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාකෙො කුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථතීණි.සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 
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111. පරිත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

පරිත්තං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො අබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මහග්ගතං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො අබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අප්පමාෙංඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චඅප්පමාකෙොඅබ්යාෙකතොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාකතරස. 

13-1. පරිත්තාරම්මණත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

112. පරිත්තාරම්මෙං කුස ංධම්මංපටිච්චපරිත්තාරම්මකෙොකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

මහග්ගතාරම්මෙංකුස ං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගතාරම්මකෙොකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අප්පමාොරම්මෙං කුස ංධම්මංපටිච්ච අප්පමාොරම්මකෙොකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථතීණි. සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

113. පරිත්තාරම්මෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තාරම්මකෙො

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

මහග්ගතාරම්මෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගතාරම්මකෙො

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) (සබ්බ්ත්ථද්කව. සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

114. පරිත්තාරම්මෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තාරම්මකෙො

අබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

මහග්ගතාරම්මෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගතාරම්මකෙො 

අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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අප්පමාොරම්මෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අප්පමාොරම්මකෙො 

අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථතීණි.සබ්බ්ත්ථ 

විත්ථාකරො.) 

14-1. හීනත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

115. මජ්ඣිමං කුස ං ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

පණීතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච පණීකතො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථද්කව, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

116. හීනං අකුස ංධම්මංපටිච්චහීකනොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථ එෙං.) 

117. මජ්ඣිමං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො අබ්යාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

පණීතං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච පණීකතො අබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මජ්ඣිමං අබ්යාෙතඤ්චපණීතංඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මංපටිච්චමජ්ඣිකමො

අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

15-1. මිච්ඡත්තත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

118. සම්මත්තනියතංකුස ංධම්මංපටිච්චසම්මත්තනියකතොකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනියතංකුස ං ධම්මං පටිච්ච අනියකතොකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථද්කව.සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

33 

පටුන 

119. මච්ඡත්තනියතං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච මච්ඡත්තනියකතො

අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනියතංඅකුස ංධම්මංපටිච්චඅනියකතොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථද්කව.සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

අනියතං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො අබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

16-1. මග් ාරම්මණත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

120. මග්ගාරම්මෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාරම්මකෙො කුසක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග්ගකහතුෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග්ගාධිපතිං කුස ං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාධිපති කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

මග්ගාරම්මෙං කුස ඤ්ච මග්ගාධිපතිං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
මග්ගාරම්මකෙොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

මග්ගකහතුෙං කුස ඤ්ච මග්ගාධිපතිං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
මග්ගකහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාසත්තරස…කප.…අවිගකතසත්තරස.(සංඛිත්තං.) 

121. මග්ගාරම්මෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච මග්ගාරම්මකෙො
අබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

මග්ගාධිපතිංඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චමග්ගාධිපතිඅබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

17-1. උප්පන්නත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 
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කෙතුපච්චකයො 

122. උප්පන්කනො කුසක ො ධම්කමො උප්පන්නස්ස කුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

උප්පන්කනො අකුසක ො ධම්කමො උප්පන්නස්ස අකුස ස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

උප්පන්කනොඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පන්නස්සඅබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එෙං, ආරම්මකෙ තීණි…කප.… උපනිස්සකය තීණි…කප.…
අවිගකත එෙං.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

18-1. අතීතත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

කෙතුපච්චකයො 

123. පච්චුප්පන්කනො කුසක ො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස කුස ස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

පච්චුප්පන්කනො අකුසක ො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස අකුස ස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(සබ්බ්ත්ථඑෙං. සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

පච්චුප්පන්කනො අබ්යාෙකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස අබ්යාෙතස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. 

කහතුයාඑෙං.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

19-1. අතීතාරම්මණත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

124. අතීතාරම්මෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අතීතාරම්මකෙො කුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

අනාගතාරම්මෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අනාගතාරම්මකෙො කුසක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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පච්චුප්පන්නාරම්මෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නාරම්මකෙො

කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) (සබ්බ්ත්ථ තීණි. සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

125. අතීතාරම්මෙංඅකුස ංධම්මංපටිච්චඅතීතාරම්මකෙොඅකුසක ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනාගතාරම්මෙංඅකුස ංධම්මංපටිච්චඅනාගතාරම්මකෙොඅකුසක ො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පච්චුප්පන්නාරම්මෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නාරම්මකෙො

අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) (සබ්බ්ත්ථ තීණි, සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

126. අතීතාරම්මෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අතීතාරම්මකෙො

අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

අනාගතාරම්මෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනාගතාරම්මකෙො

අබ්යාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පච්චුප්පන්නාරම්මෙංඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්ච පච්චුප්පන්නාරම්මකෙො

අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථ තීණි, සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

20-1. අජ්ඣත්තත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

127. අජ්ඣත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතොකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

බ්හිද්ධා කුස ං ධම්මං පටිච්ච බ්හිද්ධා කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථද්කව, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

128. අජ්ඣත්තං අකුස ංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්කතොඅකුසක ොධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

බ්හිද්ධා අකුස ං ධම්මං පටිච්ච බ්හිද්ධා අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථද්කව, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 
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129. අජ්ඣත්තං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්කතො අබ්යාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

බ්හිද්ධා අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච බ්හිද්ධා අබ්යාෙකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථද්කව, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

21-1. අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

130. අජ්ඣත්තාරම්මෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තාරම්මකෙො

කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ ද්කව, සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

අජ්ඣත්තාරම්මෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තාරම්මකෙො

අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ ද්කව, සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

අජ්ඣත්තාරම්මෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තාරම්මකෙො

අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ ද්කව, සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරො.) 

22-1. සනිදස්සනත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

131. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කුස ං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
කුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

132. අනිදස්සනසප්පටිඝං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිකඝොඅබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(එෙං).
අනිදස්සනසප්පටිඝං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො
අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (ද්කව). අනිදස්සනසප්පටිඝං
අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා (තීණි). අනිදස්සනසප්පටිඝං අබ්යාෙතං ධම්මං
පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො අබ්යාෙකතො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
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අබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (චත්තාරි).
අනිදස්සනසප්පටිඝං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො
අබ්යාෙකතො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා (පඤ්ච). අනිදස්සනසප්පටිඝං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝොඅබ්යාෙකතොච අනිදස්සනසප්පටිකඝොඅබ්යාෙකතොච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (ඡ). අනිදස්සනසප්පටිඝං අබ්යාෙතං 
ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො අබ්යාෙකතො ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො
අබ්යාෙකතො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා(සත්ත). 

133. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොඅබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(සත්ත).
අනිදස්සනඅප්පටිඝං අබ්යාෙතඤ්ච අනිදස්සනසප්පටිඝං අබ්යාෙතඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා(සත්ත, සංඛිත්තං). 

134. කහතුයා එෙවීස, අවිගකතඑෙවීස.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මානුක ොකමතිෙතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොකමදුෙදුෙපට්ඨානං 
1-1. කෙතුදුෙ-සකෙතුෙදුෙං 

සකෙතුෙපදං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. කහතුං සකහතුෙංධම්මංපටිච්ච කහතුසකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුංසකහතුෙංධම්මංපටිච්චනකහතු සකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුංසකහතුෙංධම්මංපටිච්චකහතු සකහතුකෙො

චනකහතුසකහතුකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

2. නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු
සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං
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පටිච්ච කහතු සකහතුකෙො ච නකහතු සකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා. (3) 

3. කහතුං සකහතුෙඤ්ච නකහතුං සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
සකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුංසකහතුෙඤ්චනකහතුං
සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. කහතුං සකහතුෙඤ්ච නකහතුං සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කහතු සකහතුකෙො ච නකහතු සකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

4. කහතුයා නව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

පච්චනීයං 

නඅධිපතිපච්චකයො 

5. කහතුංසකහතුෙං ධම්මංපටිච්චකහතුසකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

නඅධිපතියානව, නපුකරජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙනව, නවිප්පයුත්කතනව.(සංඛිත්තං.) 

කහතුපච්චයානඅධිපතියානව.(සංඛිත්තං.) 

නඅධිපතිපච්චයාකහතුයානව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි 
සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

6. කහතු සකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කහතු සකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස
සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කහතු සකහතුකෙො
ධම්කමො කහතුස්ස සකහතුෙස්ස ච නකහතුස්ස සකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

7. කහතු සකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කහතු සකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස
සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කහතු සකහතුකෙො 
ධම්කමො කහතුස්ස සකහතුෙස්ස ච නකහතුස්ස සකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස 

සකහතුෙස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.නකහතුසකහතුකෙො 
ධම්කමො කහතුස්ස සකහතුෙස්ස ච නකහතුස්ස සකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

කහතු සකහතුකෙො ච නකහතු සකහතුකෙො ච ධම්මා කහතුස්ස
සකහතුෙස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.කහතුසකහතුකෙොච
නකහතු සකහතුකෙො ච ධම්මා නකහතුස්ස සකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.කහතු සකහතුකෙොචනකහතුසකහතුකෙොච
ධම්මා කහතුස්ස සකහතුෙස්ස ච නකහතුස්ස සකහතුෙස්ස ච ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 

8. කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙනව…කප.…උපනිස්සකයනවඅවිගකත
නව.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

අකෙතුෙපදං 

පච්චයචතුක්ෙං 

9. කහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නකහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

කහතුං අකහතුෙඤ්ච නකහතුං අකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ එෙං, අවිගකත තීණි. (සංඛිත්තං. 
සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

10. කහතු අකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කහතු අකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කහතු අකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස

අකහතුෙස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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නකහතු අකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු අකහතුකෙො ධම්කමො කහතුස්ස

අකහතුෙස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං.) 

11. කහතුයා එෙං, ආරම්මකෙචත්තාරි, අවිගකතචත්තාරි.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-2. කෙතුදුෙ-කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

12. කහතුං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු කහතුසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං
කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු කහතුසම්පයුත්කතො ච නකහතු

කහතුසම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නකහතුං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කහතුසම්පයුත්කතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුංකහතුසම්පයුත්තඤ්චනකහතුංකහතුසම්පයුත්තඤ්චධම්මං පටිච්ච
කහතු කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි. 

(සංඛිත්තං.) 

13. කහතුයා නව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

14. කහතු කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස කහතුසම්පයුත්තස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

15. කහතුං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කහතුවිප්පයුත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

නකහතුං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කහතුවිප්පයුත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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කහතුං කහතුවිප්පයුත්තඤ්චනකහතුං කහතුවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච

නකහතු කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙඑෙං…කප.…අවිගකතතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි පටිච්චවාරසදිසං 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

16. කහතු කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො නකහතුස්ස කහතුවිප්පයුත්තස්ස
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එෙං, ආරම්මකෙ චත්තාරි…කප.… අවිගකත චත්තාරි. 

(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-3. කෙතුදුෙ-කෙතුසකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

17. කහතුං කහතුඤ්කචවසකහතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චකහතු කහතුකචව
සකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

නකහතුං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
සකහතුකෙො කචව නච කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ
එෙං.) 

1-4. කෙතුදුෙ-කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

18. කහතුං කහතුඤ්කචවකහතුසම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුකහතු
කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ
එෙං.) 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

42 

පටුන 

නකහතුං කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කහතුසම්පයුත්කතො කචව න ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සබ්බ්ත්ථ එෙං.) 

1-5. කෙතුදුෙ-නකෙතුසකෙතුෙදුෙං 

19. නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

නකහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

කහතුකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-6. කෙතුදුෙ-සප්පච්චයදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

20. කහතුං සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච කහතු සප්පච්චකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

නකහතුං සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සප්පච්චකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං සප්පච්චයඤ්ච නකහතුං සප්පච්චයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
සප්පච්චකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

21. කහතු සප්පච්චකයො ධම්කමො කහතුස්ස සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි.(සංඛිත්තං.පඤ්හාවාරම්පිඑවං විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-7. කෙතුදුෙ-සඞ්ඛතදුෙං 

22. කහතුං සඞ්ඛතංධම්මංපටිච්චකහතුසඞ්ඛකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. 

කහතුයා නව…කප.…අවිගකතනව. (සප්පච්චයදුෙසදිසං.) 
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1-8. කෙතුදුෙ-සනිදස්සනදුෙං 

23. කහතුං අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච කහතු අනිදස්සකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

නකහතුං අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අනිදස්සකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අනිදස්සනඤ්ච නකහතුං අනිදස්සනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අනිදස්සකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-9. කෙතුදුෙ-සප්පටිඝදුෙං 

24. නකහතුං සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සප්පටිකඝො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

25. කහතුං අප්පටිඝංධම්මංපටිච්චකහතුඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කහතුං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුං අප්පටිඝංධම්මංපටිච්චකහතුඅප්පටිකඝොච

නකහතුඅප්පටිකඝොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නකහතුංඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනකහතුඅප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අප්පටිඝඤ්ච නකහතුං අප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු

අප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-10. කෙතුදුෙ-රූපීදුෙං 

26. නකහතුං රූපිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු රූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

27. කහතුං අරූපිං ධම්මං පටිච්ච කහතු අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

44 

පටුන 

නකහතුං අරූපිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අරූපිඤ්චනකහතුංඅරූපිඤ්චධම්මං පටිච්චකහතුඅරූපීධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-11. කෙතුදුෙ-ක ොකියදුෙං 

28. කහතුං ක ොකියංධම්මංපටිච්චකහතුක ොකිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුංක ොකියංධම්මංපටිච්චනකහතුක ොකිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං ක ොකියඤ්ච නකහතුං ක ොකියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
ක ොකිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව. (සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

29. කහතුං ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච කහතු ක ොකුත්තකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

නකහතුං ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ක ොකුත්තකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං ක ොකුත්තරඤ්චනකහතුං ක ොකුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 

ක ොකුත්තකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි පඤ්හාවාරම්පි 
පටිච්චවාරසදිසංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-12. කෙතුදුෙ-කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙං 

30. කහතුං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කහතු කෙනචි
විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

45 

පටුන 

කහතුයා නව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

31. කහතුං කෙනචි නවිඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කහතු කෙනචි
නවිඤ්කඤකයයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

චූළන්තරදුෙංනිට්ඨිතං. 

1-13. කෙතුදුෙ-ආසෙදුෙං 

32. කහතුං ආසවං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කහතුං ආසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං ආසවං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආසකවො ච

නකහතුආසකවොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නකහතුං ආසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

කහතුං ආසවඤ්ච නකහතුං ආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු ආසකවො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච, ආරම්මකෙපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

33. කහතුං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කහතු කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං කනොආසවඤ්ච නකහතුං කනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
කනොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-14. කෙතුදුෙ-සාසෙදුෙං 

34. කහතුං සාසවං ධම්මං පටිච්ච කහතු සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

46 

පටුන 

නකහතුං සාසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං සාසවඤ්ච නකහතුං සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු සාසකවො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

35. කහතුං අනාසවංධම්මංපටිච්චකහතුඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුංඅනාසවංධම්මංපටිච්චනකහතුඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං අනාසවඤ්ච නකහතුං අනාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
අනාසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-15. කෙතුදුෙ-ආසෙසම්පයුත්තදුෙං 

36. කහතුං ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආසවසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

37. කහතුං ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආසවවිප්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-16. කෙතුදුෙ-ආසෙසාසෙදුෙං 

38. කහතුං ආසවඤ්කචවසාසවඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුආසකවොකචව
සාසකවොචධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

39. කහතුං සාසවඤ්කචවකනොචආසවංධම්මං පටිච්චකහතුසාසකවො
කචවකනොචආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-17. කෙතුදුෙ-ආසෙආසෙසම්පයුත්තදුෙං 
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40. කහතුං ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

41. කහතුං ආසවසම්පයුත්තඤ්කචවකනොචආසවංධම්මංපටිච්චකහතු
ආසවසම්පයුත්කතොකචවකනොචආසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-18. කෙතුදුෙ-ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙදුෙං 

42. කහතුං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පටිච්ච කහතු
ආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

කහතුං ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
ආසවවිප්පයුත්කතොඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

කහතුදුෙආසවකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-19-53. කෙතුදුෙ-සඤ්කඤොජනාදිදුොනි 

43. කහතුං සඤ්කඤොජනංධම්මංපටිච්ච…කප.…කහතුංගන්ථංධම්මං
පටිච්ච…කප.… කහතුං ඔඝං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කහතුං කයොගං ධම්මං

පටිච්ච…කප.… කහතුං නීවරෙං ධම්මං පටිච්ච …කප.… කහතුං
කනොපරාමාසං ධම්මං පටිච්ච කහතු කනො පරාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව…කප.… අවිගකත නව (සබ්බ්ත්ථ කගොච්ඡෙං 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

කහතුදුෙපරාමාසකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-54. කෙතුදුෙ-සාරම්මණදුෙං 

44. කහතුං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු සාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 
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නකහතුං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සාරම්මකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුං සාරම්මෙඤ්ච නකහතුං සාරම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු 
සාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

නකහතුං අනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අනාරම්මකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

1-55. කෙතුදුෙ-චිත්තදුෙං 

45. කහතුං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු කනොචිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-56. කෙතුදුෙ-කචතසිෙදුෙං 

46. කහතුං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචතසිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

නකහතුං අකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකචතසිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

1-57. කෙතුදුෙ-චිත්තසම්පයුත්තදුෙං 

47. කහතුං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු චිත්තසම්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

නකහතුං චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු චිත්තවිප්පයුත්කතො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

1-58. කෙතුදුෙ-චිත්තසංසට්ඨදුෙං 

48. කහතුං චිත්තසංසට්ඨංධම්මංපටිච්චකහතුචිත්තසංසට්කඨොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 
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නකහතුං චිත්තවිසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නකහතු චිත්තවිසංසට්කඨො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

1-59. කෙතුදුෙ-චිත්තසමුට්ඨානදුෙං 

49. කහතුං චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කහතු චිත්තසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

නකහතුං කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

1-60. කෙතුදුෙ-චිත්තසෙභූදුෙං 

50. කහතුං චිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච කහතු චිත්තසහභූ ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

නකහතුං කනොචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොචිත්තසහභූ

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-61. කෙතුදුෙ-චිත්තානුපරිෙත්තිදුෙං 

51. කහතුං චිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච කහතු චිත්තානුපරිවත්තී
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

නකහතුං කනොචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනොචිත්තානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ එෙං, 
සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

1-62. කෙතුදුෙ-චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙං 

52. කහතුං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කහතු
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ
නව.) 

නකහතුං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ

එෙං, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-63. කෙතුදුෙ-චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභූදුෙං 
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53. කහතුං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච කහතු
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ 

නව.) 

නකහතුං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(සබ්බ්ත්ථඑෙං, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-64. කෙතුදුෙ-චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිදුෙං 

54. කහතුං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සබ්බ්ත්ථ නව.) 

නකහතුං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච 

නකහතු කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථඑෙං, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-65. කෙතුදුෙ-අජ්ඣත්තිෙදුෙං 

55. නකහතුං අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අජ්ඣත්තිකෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

කහතුං බ්ාහිරං ධම්මං පටිච්ච කහතු බ්ාහිකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථනව, සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-66. කෙතුදුෙ-උපාදාදුෙං 

56. කහතුං කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කහතු කනොඋපාදා ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

1-67. කෙතුදුෙ-උපාදින්නදුෙං 

57. කහතුං උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච කහතු උපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

කහතුං අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච කහතු අනුපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 
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කහතුයා නව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

කහතුදුෙමහන්තරදුෙංනිට්ඨිතං. 

1-68-72. කෙතුදුෙ-උපාදානක ොච්ඡෙං 

58. කහතුං උපාදානං ධම්මං පටිච්ච නකහතු උපාදාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

කහතුයාද්කව…කප.…අවිගකතද්කව.(සංඛිත්තං.) 

1-74-81. කෙතුදුෙ-කික සක ොච්ඡෙං 

59. කහතුංකික සං ධම්මංපටිච්චකහතුකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

1-82. කෙතුදුෙ-පිට්ඨිදුෙං 

60. කහතුං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච කහතු දස්සකනන

පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ නව, විපාෙං
නත්ථි.) 

කහතුං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච කහතු නදස්සකනන

පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ නව, විපාෙං 
නත්ථි.) 

61. කහතුං භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච කහතු භාවනාය

පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ නව, විපාෙං
නත්ථි.) 

කහතුං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච කහතු නභාවනාය

පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ නව, විපාෙං 
නත්ථි.) 

62. කහතුං දස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්චකහතුදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

කහතුං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු
නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සබ්බ්ත්ථනව.) 
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63. කහතුං භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු භාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

කහතුං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු නභාවනාය 

පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

64. කහතුං සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු සවිතක්කෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථනව.) 

කහතුංඅවිතක්ෙංධම්මං පටිච්චකහතුඅවිතක්කෙොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

65. කහතුං සවිචාරංධම්මංපටිච්චකහතුසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථ නව.) 

කහතුං අවිචාරං ධම්මං පටිච්ච කහතු අවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

66. කහතුං සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කහතුං අප්පීතිෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුංපීතිසහගතංධම්මංපටිච්ච…කප.…කහතුංනපීතිසහගතංධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුංසුඛසහගතංධම්මංපටිච්ච…කප.…කහතුංනසුඛසහගතංධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කහතුං
නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

කහතුංොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.…කහතුංනොමාවචරං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුං රූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කහතුං නරූපාවචරං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුංඅරූපාවචරංධම්මංපටිච්ච…කප.…කහතුංනඅරූපාවචරංධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුංපරියාපන්නංධම්මංපටිච්ච…කප.…කහතුංඅපරියාපන්නං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 
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කහතුංනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…කහතුං අනියයානිෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුං නියතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කහතුං අනියතං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුං සඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කහතුං අනුත්තරං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

කහතුං සරෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…කහතුංඅරෙං ධම්මංපටිච්චකහතු
අරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

කහතුදුෙපිට්ඨිදුෙංනිට්ඨිතං. 

2-1. සකෙතුෙදුෙ-කෙතුදුෙං 

67. සකහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

සකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

කහතුයානව. 

3-1. කෙතුසම්පයුත්තදුෙ-කෙතුදුෙං 

68. කහතුසම්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කහතුසම්පයුත්කතො කහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

කහතුසම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කහතුසම්පයුත්කතො නකහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

4-1. කෙතුසකෙතුෙදුෙ-කෙතුදුෙං 

69. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
සකහතුකෙොචකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

සකහතුෙඤ්කචවනචකහතුංනකහතුංධම්මංපටිච්චසකහතුකෙොකචව
නච කහතුනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 
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5-1. කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙ-කෙතුදුෙං 

70. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්චකහතුංධම්මංපටිච්චකහතුකචව
කහතුසම්පයුත්කතො ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සබ්බ්ත්ථ
එෙං.) 

කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච කහතුං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කහතුසම්පයුත්කතො කචව න ච කහතු නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

6-1. නකෙතුසකෙතුෙදුෙ-කෙතුදුෙං 

71. නකහතුසකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතුසකහතුකෙො
නකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

නකහතුංඅකහතුෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චනකහතුඅකහතුකෙොනකහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

7-1. චූළන්තරදුෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

72. සප්පච්චයං කහතුං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථ එෙං.) 

සප්පච්චයං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

73. සඞ්ඛතං කහතුංධම්මංපටිච්චසඞ්ඛකතොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථ එෙං.) 

සඞ්ඛතංනකහතුංධම්මං පටිච්චසඞ්ඛකතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං). 

74. අනිදස්සනං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සකනො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථ එෙං.) 

අනිදස්සනං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සකනො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙඑෙං…කප.…අවිගකතතීණි.(සංඛිත්තං.) 
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75. අප්පටිඝං කහතුංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

සප්පටිඝං නකහතුංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝො නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අප්පටිඝංනකහතුං ධම්මංපටිච්චඅප්පටිකඝො නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

සප්පටිඝංනකහතුඤ්චඅප්පටිඝංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච සප්පටිකඝො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ එෙං…කප.… අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ…කප.…
අවිගකතනව. 

76. අරූපිං කහතුං ධම්මං පටිච්ච අරූපී කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

රූපිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච රූපී නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

77. ක ොකියංකහතුං ධම්මංපටිච්චක ොකිකයොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

ක ොකුත්තරං කහතුං ධම්මං පටිච්ච ක ොකුත්තකරො කහතු ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සබ්බ්ත්ථද්කව.) 

ක ොකියංනකහතුංධම්මංපටිච්චක ොකිකයොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

ක ොකුත්තරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච ක ොකුත්තකරො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ක ොකියං නකහතුඤ්ච ක ොකුත්තරං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

ක ොකිකයො නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 

78. කෙනචි විඤ්කඤයයං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකෙනචි
විඤ්කඤයයං කහතුංධම්මංපටිච්ච…(සබ්බ්ත්ථනව). 
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කෙනචි විඤ්කඤයයං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකෙනචි 

විඤ්කඤයයංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…(සබ්බ්ත්ථනව). 

14-1. ආසෙක ොච්ඡෙ-කෙතුදුෙං 

79. ආසවං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කනොආසවං කහතුං ධම්මං

පටිච්ච… (සංඛිත්තං). 

ආසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කනොආසවං නකහතුං ධම්මං

පටිච්ච… (සංඛිත්තං). 

80. සාසවං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අනාසවං කහතුං ධම්මං

පටිච්ච… (සබ්බ්ත්ථද්කව). 

සාසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අනාසවං නකහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

81. ආසවසම්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…ආසවවිප්පයුත්තං

කහතුංධම්මංපටිච්ච… (සංඛිත්තං). 

ආසවසම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… ආසවවිප්පයුත්තං 
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

82. ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
සාසවඤ්කචවකනොචආසවංකහතුංධම්මං පටිච්ච… 

ආසවඤ්කචවසාසවඤ්චනකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…සාසවඤ්කචව
කනොච ආසවංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

83. ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
ආසවසම්පයුත්තඤ්කචවකනොචආසවං කහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
ආසවසම්පයුත්තඤ්කචවකනොචආසවංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

84. ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
ආසවවිප්පයුත්තංඅනාසවංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
ආසවවිප්පයුත්තංඅනාසවංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

20-1. සඤ්කඤොජනාදිදුෙ-කෙතුදුෙං 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

57 

පටුන 

85. සඤ්කඤොජනං කහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…ගන්ථංකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

ඔඝං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කයොගං කහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

නීවරෙංකහතුංධම්මංපටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

කනොපරාමාසංකහතුංධම්මංපටිච්ච….(සබ්බ්ත්ථඑෙං. සංඛිත්තං.) 

55-1. මෙන්තරදුෙ-කෙතුදුෙං 

86. සාරම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…. (සබ්බ්ත්ථ එෙං.) සාරම්මෙං

නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. (සංඛිත්තං.) 

87. කනොචිත්තං කහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

කචතසිෙංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

චිත්තසම්පයුත්තංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

චිත්තසංසට්ඨංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

චිත්තසමුට්ඨානංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

චිත්තසහභංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

චිත්තානුපරිවත්තිංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං කහතුංධම්මං පටිච්ච…. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

බ්ාහිරංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

කනොඋපාදාකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

උපාදින්නං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අනුපාදින්නං කහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…. 

69-74-1. උපාදානක ොච්ඡෙ-කෙතුදුෙං 

88. උපාදානං කහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 
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75-82-1. කික සක ොච්ඡෙ-කෙතුදුෙං 

89. කික සංකහතුං ධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

83-1. පිට්ඨිදුෙ-කෙතුදුෙං 

90. දස්සකනන පහාතබ්බ්ංකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නදස්සකනන
පහාතබ්බ්ංකහතුංධම්මං පටිච්ච…. 

91. භාවනාය පහාතබ්බ්ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නභාවනාය
පහාතබ්බ්ංකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

92. දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නදස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුෙංකහතුංධම්මං පටිච්ච…. 

93. භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංකහතුංධම්මං පටිච්ච…. 

94. සවිතක්ෙං කහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…අවිතක්ෙංකහතුංධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

සවිචාරං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අවිචාරං කහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

සප්පීතිෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අප්පීතිෙං කහතුං ධම්මං 
පටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

පීතිසහගතංකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නපීතිසහගතංකහතුංධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

සුඛසහගතං කහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.… නසුඛසහගතංකහතුංධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

උකපක්ඛාසහගතං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඋකපක්ඛාසහගතං
කහතුං ධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

ොමාවචරං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…නොමාවචරං කහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

රූපාවචරං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නරූපාවචරං කහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

අරූපාවචරංකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅරූපාවචරංකහතුංධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 
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පරියාපන්නංකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…අපරියාපන්නංකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

නියයානිෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අනියයානිෙං කහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

නියතං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අනියතං කහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

සඋත්තරං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අනුත්තරං කහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.….(සබ්බ්ත්ථද්කව.) 

සරෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අරෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
අරකෙො කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

අරෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. 

(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

ධම්මානුක ොකමදුෙදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

අනුක ොමපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීකයතිෙපට්ඨානං 
1. කුස ත්තිෙං 

1-6. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

1. නකුස ං ධම්මංපටිච්චනකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
අකුස ංඅබ්යාෙතංඑෙංඛන්ධංපටිච්චඅකුස ා අබ්යාෙතාතකයොඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ පටිච්ච ද්කව ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං. නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච
නඅබ්යාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.නකුස ංධම්මංපටිච්ච
නකුසක ොචනඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.පඤ්ච. 
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2. නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅකුස ං ධම්මං පටිච්චනඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච
නඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

3. නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතංධම්මං පටිච්චනඅකුසක ො
චනඅබ්යාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතං ධම්මං
පටිච්චනකුසක ොචනඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.ඡ. 

4. නකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච
ධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. නකුස ඤ්ච
නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ොච නඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

5. නඅකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ඤ්ච
නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නඅකුස ඤ්චනඅබ්යාෙතඤ්චධම්මං පටිච්චනඅකුසක ොච
නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅකුස ඤ්ච 
නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

6. නකුස ඤ්ච නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ඤ්ච නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ඤ්ච නඅකුස ඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. තීණි. 

නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආරම්මෙපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 
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7. කහතුයා එකූනතිංස, ආරම්මකෙ චතුවීස…කප.… අවිගකත
එකූනතිංස. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි
සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

1. කුස ත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුආරම්මණපච්චයාදි 

8. නකුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…. නකුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.නකුසක ොධම්කමොනඅකුස ස්සධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකුසක ො ධම්කමො නඅබ්යාෙතස්ස
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.නකුසක ොධම්කමොනකුස ස්සච
නඅබ්යාෙතස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකුසක ො
ධම්කමො නඅකුස ස්ස ච නඅබ්යාෙතස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො. නකුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ච නඅකුස ස්ස ච ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.ඡ. 

නඅකුසක ො ධම්කමො නඅකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…. ඡ. 

නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො නඅබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො….ඡ. 

නකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා නකුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො….ඡ. 

නඅකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා නකුස ස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො….ඡ. 

නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා නකුස ස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො….ඡ. 

9. නකුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන
පච්චකයො… අනන්තරපච්චකයන පච්චකයො… සමනන්තරපච්චකයන
පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො… නිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… උපනිස්සයපච්චකයන
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පච්චකයො… පුකරජාතපච්චකයනපච්චකයො.නකුසක ොධම්කමොනඅකුස ස්ස
ධම්මස්ස පුකරජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… නකුසක ො ධම්කමො
නකුස ස්ස චනඅකුස ස්සච ධම්මස්සපුකරජාතපච්චකයනපච්චකයො.ඡ. 

නඅකුසක ො ධම්කමො නඅකුස ස්ස ධම්මස්ස පුකරජාතපච්චකයන
පච්චකයො. නඅකුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ධම්මස්ස පුකරජාතපච්චකයන 

පච්චකයො…කප.… නඅකුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ච නඅකුස ස්ස ච
ධම්මස්සපුකරජාතපච්චකයන පච්චකයො.ඡ. 

නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා නකුස ස්ස ධම්මස්ස
පුකරජාතපච්චකයන පච්චකයො. නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා
නඅකුස ස්සධම්මස්සපුකරජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.…නකුසක ොච
නඅකුසක ො ච ධම්මා නකුස ස්ස ච නඅකුස ස්ස ච ධම්මස්ස 
පුකරජාතපච්චකයනපච්චකයො.ඡ.(සංඛිත්තං.) 

10. කහතුයා එකූනතිංස, ආරම්මකෙ ඡත්තිංස, අධිපතියා පඤ්චතිංස, 

අනන්තකර චතුත්තිංස, සමනන්තකර චතුත්තිංස, සහජාකත එකූනතිංස, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ චතුවීස, නිස්සකය චතුත්තිංස, උපනිස්සකය ඡත්තිංස, 

පුකරජාකත අට්ඨාරස, පච්ඡාජාකත අට්ඨාරස, ආකසවකන චතුවීස, ෙම්කම 

එකූනතිංස, විපාකෙනව, ආහාකරඑකූනතිංස…කප.…අවිගකතචතුත්තිංස. 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවාරස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 
අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිගණිතංඑවංගකෙතබ්බ්ං.) 

2. කෙදනාත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

11. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නදුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නසුඛාය 

කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච
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නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය

සම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(7) 

නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… සත්ත. 

(සංඛිත්තං.) 

3. විපාෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

12. නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.…. 

නවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කප.…. 

නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

4. උපාදින්නත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

13. නඋපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්නුපාදානිකයො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…. 

නඅනුපාදින්නුපාදානියංධම්මංපටිච්චනඅනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…. 

නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්චනඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

5. සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

14. නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙංධම්මංපටිච්චනසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…. 
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නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්චනඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…. 

නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

6. විතක්ෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

15. නසවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…. 

නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…. 

නඅවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

7. පීතිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

16. නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කප.…. 

නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං

පටිච්ච… (සංඛිත්තං). 

8. දස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

17. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නභාවනාය
පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

9. දස්සනකෙතුත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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18. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකනවදස්සකනන නභාවනාය

පහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්ච… (සංඛිත්තං). 

10. ආචය ාමිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

19. නආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅපචයගාමං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නකනවාචයගාමනාපචයගාමංධම්මං පටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

11. කසක්ඛත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

20. නකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅකසක්ඛං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නකනවකසක්ඛනාකසක්ඛංධම්මං පටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

12. පරිත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

21. නපරිත්තං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නමහග්ගතං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නඅප්පමාෙං ධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

13. පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

22. නපරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නමහග්ගතාරම්මෙං
ධම්මං පටිච්ච…කප.…නඅප්පමාොරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

14. හීනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

23. නහීනංධම්මං පටිච්ච…කප.…නමජ්ඣිමංධම්මංපටිච්ච…කප.…

නපණීතංධම්මංපටිච්ච… (සංඛිත්තං). 

15. මිච්ඡත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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24. නමච්ඡත්තනියතංධම්මංපටිච්ච…කප.…නසම්මත්තනියතංධම්මං
පටිච්ච…කප.…නඅනියතං ධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

16. මග් ාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

25. නමග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නමග්ගකහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නමග්ගාධිපතිංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං). 

17. උප්පන්නත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

26. නඅනුප්පන්නං ධම්මං පටිච්ච නඅනුප්පන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅනුප්පන්නං ධම්මං පටිච්ච නඋප්පාදී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅනුප්පන්නංධම්මංපටිච්චනඅනුප්පන්කනොචනඋප්පාදීච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නඋප්පාදිං ධම්මං පටිච්ච නඋප්පාදී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඋප්පාදිංධම්මංපටිච්චනඅනුප්පන්කනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නඋප්පාදිං ධම්මං පටිච්ච නඅනුප්පන්කනො ච නඋප්පාදී ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅනුප්පන්නඤ්චනඋප්පාදිඤ්චධම්මංපටිච්චනඅනුප්පන්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනුප්පන්නඤ්ච නඋප්පාදිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නඋප්පාදීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅනුප්පන්නඤ්චනඋප්පාදිඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නඅනුප්පන්කනො ච නඋප්පාදී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

18. අතීතත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

27. නඅතීතං ධම්මංපටිච්චනඅතීකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

(සංඛිත්තං.) 

නඅතීකතො ධම්කමො නඅතීතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
නඅතීකතො ධම්කමො නඅනාගතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
නඅතීකතොධම්කමොනඅතීතස්සච නඅනාගතස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 
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නඅනාගකතො ධම්කමො නඅනාගතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. නඅනාගකතො ධම්කමො නඅතීතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. නඅනාගකතො ධම්කමො නඅතීතස්ස ච නඅනාගතස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නඅතීකතො ච නඅනාගකතො ච ධම්මා නඅතීතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නඅතීකතො ච නඅනාගකතො ච ධම්මා
නඅනාගතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නඅතීකතො ච
නඅනාගකතො ච ධම්මා නඅතීතස්ස ච නඅනාගතස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 

19. අතීතාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

28. නඅතීතාරම්මෙං ධම්මංපටිච්ච…කප.… නඅනාගතාරම්මෙංධම්මං

පටිච්ච…කප.…නපච්චුප්පන්නාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච… (සංඛිත්තං). 

20. අජ්ඣත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

29. නඅජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

නබ්හිද්ධා ධම්මං පටිච්ච නබ්හිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

21. අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

30. නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච

නබ්හිද්ධාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(2) 

නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 

නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(2) (සංඛිත්තං.) 

22. සනිදස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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31. නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. 
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(6) 

32. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (6) 

33. නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා….ඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා….ඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා….ඡ.(සංඛිත්තං.) 

34. කහතුයා තිංස…කප.…අවිගකතතිංස. 

(යථා කුස ත්තිකෙ සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි 

සංසට්ඨවාරම්පි සම්පයුත්තවාරම්පි පඤ්හාවාරම්පි ගණිතං එවං
ගකෙතබ්බ්ං.) 

ධම්මපච්චනීකයතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 
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ධම්මපච්චනීකයදුෙපට්ඨානං 
1. කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. නකහතුං ධම්මං පටිච්චනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
නකහතුං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කවඛන්කධපටිච්චද්කවඛන්ධාචිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං; 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… (යාව මහාභූතා). නකහතුං ධම්මං පටිච්ච න

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා – නකහතූඛන්කධපටිච්චකහතූ; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…නකහතුංධම්මංපටිච්චනකහතුචන නකහතුච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුංධම්මංපටිච්චනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
න නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. න 

නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ච න නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුඤ්චනනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්චනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.නකහතුඤ්චන නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චනනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුඤ්චනනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතු

චන නකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

2. කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි පටිච්චවාරසදිසං එවං 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

3. න නකහතු ධම්කමො න නකහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. න නකහතු ධම්කමො නකහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. න නකහතු ධම්කමො නකහතුස්ස ච න නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නකහතු ධම්කමො නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. 
නකහතු ධම්කමො න නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
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නකහතු ධම්කමො නකහතුස්ස ච න නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

න නකහතු ධම්කමො න නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. න නකහතු ධම්කමො නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. න නකහතු ධම්කමො නකහතුස්ස ච න නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නකහතු ච න නකහතු ච ධම්මා නකහතුස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු ච න නකහතු ච ධම්මා න
නකහතුස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.නකහතුචනනකහතු
ච ධම්මා නකහතුස්ස ච න නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 

4. කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත නව. (යථා

කුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවං විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

2. සකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

5. නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං කමොහං පටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං, එෙංමහාභූතං පටිච්චතකයොමහාභූතා…කප.…ද්කව

මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං
ෙටත්තාරූපංඋපාදාරූපං.නසකහතුෙංධම්මංපටිච්චනඅකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං කමොහං

පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථං පටිච්ච සකහතුො
ඛන්ධා.නසකහතුෙං ධම්මංපටිච්චනසකහතුකෙොචනඅකහතුකෙොචධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නසකහතුෙඤ්ච නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙඤ්ච නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

71 

පටුන 

නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ච නඅකහතුකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

6. කහතුයා නව, ආරම්මකෙඡ…කප.…අවිගකතනව. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි පටිච්චවාරසදිසං එවං 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

7. නසකහතුකෙො ධම්කමො නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො.නසකහතුකෙොධම්කමොනඅකහතුෙස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයන
පච්චකයො. නසකහතුකෙො ධම්කමො නසකහතුෙස්ස ච නඅකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නඅකහතුකෙො ධම්කමො නඅකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

නසකහතුකෙො ධම්කමො නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො (සංඛිත්තං.) 

8. කහතුයාඡ, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව. 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

3. කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

9. නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුසම්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච නකහතුසම්පයුත්කතො ච නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච

නකහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුවිප්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච නකහතුසම්පයුත්කතො ච නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුසම්පයුත්තඤ්ච නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

නකහතුසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. (සංඛිත්තං.) 
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10. කහතුයා නව, ආරම්මකෙ ඡ…කප.… අවිගකත නව.
(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

4. කෙතුසකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

11. නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව
නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුඤ්කචව
නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො කචව න නකහතු ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච නඅකහතුකෙො කචව න නකහතු ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නඅකහතුෙඤ්කචවනනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චනඅකහතුකෙොකචවන
නකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකහතුෙඤ්කචව න
නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතු කචවනඅකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅකහතුෙඤ්කචව න නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කචවනඅකහතුකෙොචනඅකහතුකෙොකචවනනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච නඅකහතුෙඤ්කචව න නකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව. 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

5. කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

12. නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතුකචව 
නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුඤ්කචව 
නකහතුවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතුවිප්පයුත්කතොකචවනනකහතු

චධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. නකහතුඤ්කචවනකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච නකහතුවිප්පයුත්කතො

කචවනනකහතුච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව න නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකහතුවිප්පයුත්කතො කචවනනකහතු චධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
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නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව න නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව
නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව න නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව
නකහතුවිප්පයුත්කතො ච නකහතුවිප්පයුත්කතො කචව න නකහතු ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව න 

නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

6. නකෙතුසකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

13. නකහතුං නසකහතුෙංධම්මංපටිච්චනකහතුනසකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–එෙං මහාභූතංපටිච්චතකයොමහාභූතා…කප.….
නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථං පටිච්ච
නකහතුසකහතුො ඛන්ධා. නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නසකහතුකෙොචනකහතුනඅකහතුකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.

(3) 

නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅකහතුෙං
ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො ච නකහතු නඅකහතුකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං නසකහතුෙඤ්ච නකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං
නසකහතුෙඤ්ච නකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නසකහතුෙඤ්ච 
නකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො ච නකහතු 

නඅකහතුකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

14. කහතුයා නව, ආරම්මකෙචත්තාරි…කප.…අවිගකතනව. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

ආරම්මණපච්චකයො 
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15. නකහතු නසකහතුකෙොධම්කමොනකහතුස්සනසකහතුෙස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමොනකහතුස්ස

නඅකහතුෙස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස නඅකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතුනඅකහතුකෙො ධම්කමොනකහතුස්ස

නසකහතුෙස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං.) 

16. ආරම්මකෙ චත්තාරි…කප.…අවිගකතසත්ත. 

කහතුකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

7. සප්පච්චයදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

17. නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. 

කහතුයාඑෙං.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

18. නඅප්පච්චකයො ධම්කමො නඅප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. 

නසප්පච්චකයො ධම්කමො නඅප්පච්චයස්ස ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං, ආරම්මකෙද්කව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

8. සඞ්ඛතදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

19. නඅසඞ්ඛතං ධම්මං පටිච්ච නඅසඞ්ඛකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං.(සප්පච්චයදුෙසදිසං.) 

9. සනිදස්සනදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

20. නසනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සකනො ධම්කමො
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උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සකනො ච

නඅනිදස්සකනොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි. 

10. සප්පටිඝදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

21. නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො ච නඅප්පටිකඝො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නසප්පටිඝඤ්ච නඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙඑෙං. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

22. නසප්පටිකඝො ධම්කමො නසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. නසප්පටිකඝො ධම්කමො නඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො.නසප්පටිකඝො ධම්කමොනසප්පටිඝස්සචනඅප්පටිඝස්සචධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නසප්පටිකඝො ධම්කමො නසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො. නඅප්පටිකඝො ධම්කමො නසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) (සංඛිත්තං.) 

23. කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ ද්කව, අධිපතියා චත්තාරි…කප.…
අවිගකතනව. 

11. රූපීදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

24. නරූපිං ධම්මං පටිච්ච නරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නරූපිං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නරූපිං

ධම්මංපටිච්ච නරූපීචනඅරූපීචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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නඅරූපිං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නඅරූපිං ධම්මං පටිච්ච නරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරූපිං

ධම්මංපටිච්චනරූපීචනඅරූපීචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නරූපිඤ්ච නඅරූපිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නරූපිඤ්ච නඅරූපිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅරූපී ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නරූපිඤ්ච නඅරූපිඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නරූපී ච

නඅරූපීචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

25. කහතුයානව, ආරම්මකෙතීණි…කප.…අවිගකතනව. 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

12. ක ොකියදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

26. නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච නක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච නක ොකිකයො ච

නක ොකුත්තකරොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. 

නක ොකියඤ්ච නක ොකුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(2) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත පඤ්ච. (සබ්බ්ත්ථ 

විත්ථාකරො.) 

13. කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

27. නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නකෙනචි විඤ්කඤකයයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච
නනකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකෙනචි
විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ච නනකෙනචි

විඤ්කඤකයයොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නනකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නනකෙනචි විඤ්කඤකයයො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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නකෙනචිවිඤ්කඤයයඤ්චනනකෙනචිවිඤ්කඤයයඤ්චධම්මං පටිච්ච 

නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

චූළන්තරදුෙංනිට්ඨිතං. 

14. ආසෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

28. කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කනොආසවං ධම්මංපටිච්චනකනොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කනොආසවංධම්මං පටිච්ච කනොආසකවොචනකනොආසකවො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකනොආසවං ධම්මං පටිච්ච නකනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

කනොආසවඤ්ච නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොආසවඤ්ච නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොආසවඤ්ච
නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ච නකනොආසකවො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත නව (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො). 

15. සාසෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

29. නසාසවං ධම්මං පටිච්ච නසාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. නසාසවං ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නසාසවංධම්මංපටිච්ච නසාසකවොචනඅනාසකවොචධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅනාසවංධම්මංපටිච්චනඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
(1) 

නසාසවඤ්ච නඅනාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත පඤ්ච (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො). 

16. ආසෙසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

30. නආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නආසවසම්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො ච නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නආසවවිප්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො ච නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නආසවසම්පයුත්තඤ්ච නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නආසවසම්පයුත්තඤ්ච නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නආසවසම්පයුත්තඤ්ච නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නආසවසම්පයුත්කතො ච නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ ඡ…කප.… අවිගකත නව. (සබ්බ්ත්ථ 

විත්ථාකරො.) 

17. ආසෙසාසෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

31. නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව
නඅනාසකවො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නආසවඤ්කචව
නඅනාසවඤ්චධම්මංපටිච්චනඅනාසකවොකචවනකනොචආසකවොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනොආසකවොකචවනඅනාසකවොචනඅනාසකවො කචවනකනොචආසකවොච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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නඅනාසවඤ්කචව නකනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො කචව
නකනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනාසවඤ්කචව
නකනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව නඅනාසකවො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅනාසවඤ්කචව නකනොචආසවංධම්මංපටිච්ච
නආසකවො කචව නඅනාසකවො ච නඅනාසකවො කචව නකනො ච ආසකවො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච නඅනාසවඤ්කචව නකනොආසවඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව නඅනාසකවො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච නඅනාසවඤ්කචව නකනො ච
ආසවං ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො කචව නකනො ච ආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච නඅනාසවඤ්කචව 
නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව නඅනාසකවො ච
නඅනාසකවොකචවනකනොචආසකවොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.

(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත නව (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො). 

18. ආසෙආසෙසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

32. නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නආසකවො
කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නආසවඤ්කචවනආසවවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච නආසවවිප්පයුත්කතො
කචවනකනොචආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නආසවඤ්කචව 

නආසවවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනආසකවොකචවනආසවවිප්පයුත්කතො
ච නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනොආසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනොආසකවො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නආසකවො කචවනආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචවනකනොචආසවංධම්මංපටිච්ච නආසකවොකචව
නආසවවිප්පයුත්කතො ච නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ආසකවො ච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව 

නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච
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නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච
නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නආසකවො 
කචවනආසවවිප්පයුත්කතොචනආසවවිප්පයුත්කතොකචවනකනොචආසකවො

ච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත නව. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

19. ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

33. ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො
නසාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං
ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො නඅනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.ආසවවිප්පයුත්තංනසාසවංධම්මංපටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො
නසාසකවො ච ආසවවිප්පයුත්කතො නඅනාසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) 

ආසවවිප්පයුත්තං නඅනාසවං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො 

නඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තංනසාසවඤ්චආසවවිප්පයුත්තංනඅනාසවඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො නඅනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත පඤ්ච. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

ආසවකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

20. සඤ්කඤොජනදුෙං 

34. කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
නකනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කනොසඤ්කඤොජනං
ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච නකනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නකනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච නකනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
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කනොසඤ්කඤොජකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නකනොසඤ්කඤොජනං
ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො ච නකනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

කනොසඤ්කඤොජනඤ්ච නකනොසඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කනොසඤ්කඤොජනඤ්ච නකනොසඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
කනොසඤ්කඤොජනඤ්ච නකනොසඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනොසඤ්කඤොජකනො ච නකනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත නව. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

21. සඤ්කඤොජනියදුෙං 

35. නසඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච නසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච
නඅසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසඤ්කඤොජනියං
ධම්මං පටිච්ච නසඤ්කඤොජනිකයො ච නඅසඤ්කඤොජනිකයො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නඅසඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච නඅසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

නසඤ්කඤොජනියඤ්ච නඅසඤ්කඤොජනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

නඅසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත පඤ්ච. (සබ්බ්ත්ථ 

විත්ථාකරො.) 

22. සඤ්කඤොජනසම්පයුත්තදුෙං 

36. නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්ච
නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච 

නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච

නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්ච නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්චනසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච 

නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තඤ්චනසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච 

නසඤ්කඤොජනසම්පයුත්කතො ච නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ ඡ…කප.… අවිගකත නව. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

23. සඤ්කඤොජනසඤ්කඤොජනියදුෙං 

37. නසඤ්කඤොජනඤ්කචව නඅසඤ්කඤොජනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නසඤ්කඤොජකනො කචව නඅසඤ්කඤොජනිකයො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නසඤ්කඤොජනඤ්කචවනඅසඤ්කඤොජනියඤ්චධම්මංපටිච්ච 

නඅසඤ්කඤොජනිකයො කචව නකනොඅසඤ්කඤොජකනො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසඤ්කඤොජනඤ්කචවනඅසඤ්කඤොජනියඤ්චධම්මංපටිච්ච
නසඤ්කඤොජකනොකචවනඅසඤ්කඤොජනිකයොච නඅසඤ්කඤොජනිකයොකචව

නකනොචසඤ්කඤොජකනොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅසඤ්කඤොජනියඤ්කචව නකනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
නඅසඤ්කඤොජනිකයො කචව නකනො ච සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

නසඤ්කඤොජනඤ්කචව නඅසඤ්කඤොජනියඤ්ච
නඅසඤ්කඤොජනියඤ්කචව නකනොසඤ්කඤොජනඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නසඤ්කඤොජකනො කචව නඅසඤ්කඤොජනිකයො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත නව. (සබ්බ්ත්ථ

විත්ථාකරො.) 

24. සඤ්කඤොජනසඤ්කඤොජනසම්පයුත්තදුෙං 
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38. නසඤ්කඤොජනඤ්කචව නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නසඤ්කඤොජකනො කචව නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසඤ්කඤොජනඤ්කචව 
නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො
කචව නකනොසඤ්කඤොජකනො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසඤ්කඤොජනඤ්කචව නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නසඤ්කඤොජකනො කචව නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච
නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං
පටිච්ච නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච සඤ්කඤොජකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්කචවනකනො
ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච නසඤ්කඤොජකනො කචව
නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
නසඤ්කඤොජකනො කචව නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො ච
නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච සඤ්කඤොජකනො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නසඤ්කඤොජනඤ්කචව නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්ච 
නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තඤ්කචවනකනොචසඤ්කඤොජනඤ්චධම්මංපටිච්ච
නසඤ්කඤොජකනොකචව නසඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතොචධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

25. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තසඤ්කඤොජනියදුෙං 

39. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං නසඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො නසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං නසඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො නඅසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං නසඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො නසඤ්කඤොජනිකයො ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො නඅසඤ්කඤොජනිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) 

සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං නඅසඤ්කඤොජනියං ධම්මං පටිච්ච 
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො නඅසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 
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සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො නසඤ්කඤොජනියඤ්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්තං නඅසඤ්කඤොජනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
සඤ්කඤොජනවිප්පයුත්කතො නඅසඤ්කඤොජනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

සඤ්කඤොජනකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

26.  න්ථදුෙං 

40. කනොගන්ථං ධම්මං පටිච්ච කනොගන්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කනොගන්ථංධම්මංපටිච්චනකනොගන්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කනොගන්ථං ධම්මංපටිච්චකනොගන්කථොචනකනොගන්කථොච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකනොගන්ථං ධම්මං පටිච්ච නකනොගන්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.නකනොගන්ථංධම්මංපටිච්චකනොගන්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නකනොගන්ථංධම්මංපටිච්චකනොගන්කථොචනකනොගන්කථොච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

කනොගන්ථඤ්ච නකනොගන්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොගන්කථො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොගන්ථඤ්ච නකනොගන්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නකනොගන්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොගන්ථඤ්ච 

නකනොගන්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොගන්කථො ච නකනොගන්කථො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

27.  න්ථනියදුෙං 

41. නගන්ථනියං ධම්මං පටිච්ච නගන්ථනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නගන්ථනියං ධම්මං පටිච්ච නඅගන්ථනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නගන්ථනියං ධම්මං පටිච්ච නගන්ථනිකයො ච

නඅගන්ථනිකයොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅගන්ථනියං ධම්මං පටිච්ච නඅගන්ථනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

නගන්ථනියඤ්ච නඅගන්ථනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅගන්ථනිකයො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථපඤ්ච.) 
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28.  න්ථසම්පයුත්තදුෙං 

42. නගන්ථසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නගන්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නගන්ථසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නගන්ථවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නගන්ථසම්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච නගන්ථසම්පයුත්කතො ච නගන්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නගන්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නගන්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නගන්ථවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නගන්ථසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නගන්ථවිප්පයුත්තං 
ධම්මං පටිච්ච නගන්ථසම්පයුත්කතො ච නගන්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නගන්ථසම්පයුත්තඤ්ච නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නගන්ථසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නගන්ථසම්පයුත්තඤ්ච නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නගන්ථවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නගන්ථසම්පයුත්තඤ්ච නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නගන්ථසම්පයුත්කතො ච නගන්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ ඡ, අධිපතියා නව…කප.… අවිගකත නව.
(සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

29.  න්ථ න්ථනියදුෙං 

43. නගන්ථඤ්කචව නඅගන්ථනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නගන්කථො කචව
නඅගන්ථනිකයො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නගන්ථඤ්කචව
නඅගන්ථනියඤ්ච ධම්මං පටිච්චනඅගන්ථනිකයො කචවනකනො ච ගන්කථො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නගන්ථඤ්කචවනඅගන්ථනියඤ්චධම්මං 
පටිච්චනගන්කථොකචවනඅගන්ථනිකයොචනඅගන්ථනිකයොකචවනකනොච

ගන්කථොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅගන්ථනියඤ්කචවනකනො ච ගන්ථං ධම්මං පටිච්චනඅගන්ථනිකයො
කචව නකනොගන්කථො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅගන්ථනියඤ්කචව නකනො ච ගන්ථං ධම්මං පටිච්ච නගන්කථො කචව
නඅගන්ථනිකයො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅගන්ථනියඤ්කචව
නකනො ච ගන්ථං ධම්මං පටිච්ච නගන්කථො කචව නඅගන්ථනිකයො ච 
නඅගන්ථනිකයො කචව නකනො ච ගන්කථො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) 
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නගන්ථඤ්කචව නඅගන්ථනියඤ්ච නඅගන්ථනියඤ්කචව නකනො ච
ගන්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නගන්කථො කචව නඅගන්ථනිකයො ච ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

30.  න්ථ න්ථසම්පයුත්තදුෙං 

44. නගන්ථඤ්කචව නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නගන්කථො
කචව නගන්ථවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නගන්ථඤ්කචව නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනගන්ථවිප්පයුත්කතො
කචවනකනොචගන්කථො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නගන්ථඤ්කචව
නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්චධම්මං පටිච්ච නගන්කථොකචවනගන්ථවිප්පයුත්කතො
ච නගන්ථවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ගන්කථො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා. (3) 

නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ගන්ථං ධම්මං පටිච්ච 

නගන්ථවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ගන්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ගන්ථං ධම්මං පටිච්ච
නගන්කථො කචව නගන්ථවිප්පයුත්කතො චධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනොචගන්ථංධම්මංපටිච්චනගන්කථොකචව
නගන්ථවිප්පයුත්කතො ච නගන්ථවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ගන්කථො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නගන්ථඤ්කචව නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්ච නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්කචව 
නකනොචගන්ථඤ්චධම්මංපටිච්චනගන්කථොකචවනගන්ථවිප්පයුත්කතොච
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නගන්ථඤ්කචව නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්ච 

නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ගන්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නගන්ථවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ගන්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නගන්ථඤ්කචව නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්ච 
නගන්ථවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ගන්ථඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නගන්කථො
කචව නගන්ථවිප්පයුත්කතොචනගන්ථවිප්පයුත්කතොකචවනකනොචගන්කථො

චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

31.  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියදුෙං 

45. ගන්ථවිප්පයුත්තං නගන්ථනියං ධම්මං පටිච්ච ගන්ථවිප්පයුත්කතො
නගන්ථනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ගන්ථවිප්පයුත්තං
නගන්ථනියං ධම්මං පටිච්ච ගන්ථවිප්පයුත්කතො නඅගන්ථනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ගන්ථවිප්පයුත්තං නගන්ථනියං ධම්මං පටිච්ච



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

87 

පටුන 

ගන්ථවිප්පයුත්කතොනගන්ථනිකයොච ගන්ථවිප්පයුත්කතොනඅගන්ථනිකයොච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

ගන්ථවිප්පයුත්තං නඅගන්ථනියං ධම්මං පටිච්ච ගන්ථවිප්පයුත්කතො

නඅගන්ථනිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ගන්ථවිප්පයුත්තං නගන්ථනියඤ්චගන්ථවිප්පයුත්තංනඅගන්ථනියඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච ගන්ථවිප්පයුත්කතො නඅගන්ථනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත පඤ්ච. (සබ්බ්ත්ථ 

විත්ථාකරො.) 

ගන්ථකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

32-49. ඔඝාදිදුොනි 

46. කනොඔඝං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කනොකයොගං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… (ඔඝකගොච්ඡෙකයොගකගොච්ඡකෙසු ආමසනං
ආසවකගොච්ඡකෙආමසනසදිසං). 

47. කනොනීවරෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…. (නීවරෙකගොච්ඡකෙ
ආමසනංසඤ්කඤොජනකගොච්ඡකෙආමසනසදිසං.) 

නීවරෙකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

50-54. පරාමාසාදිදුොනි 

48. කනොපරාමාසං ධම්මං පටිච්ච කනොපරාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

49. නපරාමට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නපරාමට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

50. නපරාමාසසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නපරාමාසසම්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

51. නපරාමාසඤ්කචව නඅපරාමට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නපරාමාකසො
කචවනඅපරාමට්කඨොචධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නපරාමාසඤ්කචව
නඅපරාමට්ඨඤ්චධම්මංපටිච්චනඅපරාමට්කඨො කචවනකනොචපරාමාකසො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නපරාමාසඤ්කචව නඅපරාමට්ඨඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නපරාමාකසො කචවනඅපරාමට්කඨො ච නඅපරාමට්කඨො කචව

නකනොපරාමාකසොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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නඅපරාමට්ඨඤ්කචව නකනො ච පරාමාසං ධම්මං පටිච්ච නපරාමාකසො

කචව නඅපරාමට්කඨොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නපරාමාසඤ්කචව නඅපරාමට්ඨඤ්ච නඅපරාමට්ඨඤ්කචව නකනො ච
පරාමාසඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නපරාමාකසො කචව නඅපරාමට්කඨො ච ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

52. පරාමාසවිප්පයුත්තං නපරාමට්ඨං ධම්මං පටිච්ච
පරාමාසවිප්පයුත්කතො නපරාමට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
පරාමාසවිප්පයුත්තං නපරාමට්ඨං ධම්මං පටිච්ච පරාමාසවිප්පයුත්කතො
නඅපරාමට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පරාමාසවිප්පයුත්තං
නපරාමට්ඨං ධම්මං පටිච්ච පරාමාසවිප්පයුත්කතො නපරාමට්කඨො ච 

පරාමාසවිප්පයුත්කතොනඅපරාමට්කඨො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.

(3) 

පරාමාසවිප්පයුත්තංනඅපරාමට්ඨංධම්මං පටිච්ච පරාමාසවිප්පයුත්කතො

නඅපරාමට්කඨොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

පරාමාසවිප්පයුත්තං නපරාමට්ඨඤ්ච පරාමාසවිප්පයුත්තං 
නඅපරාමට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරාමාසවිප්පයුත්කතො නඅපරාමට්කඨො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

කහතුයාපඤ්ච, ආරම්මකෙද්කව…කප.….අවිගකතපඤ්ච. 

පරාමාසකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

55. සාරම්මණදුෙං 

53. නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො ච

නඅනාරම්මකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො ච

නඅනාරම්මකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නසාරම්මෙඤ්ච නඅනාරම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසාරම්මෙඤ්ච නඅනාරම්මෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නඅනාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
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නසාරම්මෙඤ්ච නඅනාරම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො ච

නඅනාරම්මකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

56. චිත්තදුෙං 

54. නචිත්තං ධම්මංපටිච්චනචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නචිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නචිත්තංධම්මංපටිච්චනචිත්කතොච නකනොචිත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

නකනොචිත්තංධම්මංපටිච්චනචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) 

නචිත්තඤ්ච නකනොචිත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නචිත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…(සබ්බ්ත්ථපඤ්ච). 

57. කචතසිෙදුෙං 

55. නකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නකචතසිෙංධම්මංපටිච්ච නඅකචතසිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නකචතසිෙංධම්මංපටිච්චනකචතසිකෙොච නඅකචතසිකෙොච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නඅකචතසිෙංධම්මංපටිච්චනකචතසිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.නඅකචතසිෙංධම්මංපටිච්චනකචතසිකෙොචනඅකචතසිකෙො

චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකචතසිෙඤ්චනඅකචතසිෙඤ්චධම්මංපටිච්චනකචතසිකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකචතසිෙඤ්ච නඅකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකචතසිෙඤ්ච
නඅකචතසිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්චනකචතසිකෙො චනඅකචතසිකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

58. චිත්තසම්පයුත්තදුෙං 
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56. නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – චිත්තං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. 
නචිත්තසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනචිත්තවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා–චිත්තංපටිච්චචිත්තසම්පයුත්තොඛන්ධා. 

(පච්චනීයදුෙමත්තානිනවත්තබ්බ්ං ධම්මං පූකරතුංනවනව පඤ්හානි
ෙකරොතු.) 

59. චිත්තසංසට්ඨදුෙං 

57. නචිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසංසට්කඨො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයානව. 

60. චිත්තසමුට්ඨානදුෙං 

58. නචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…. 

කහතුයානව. 

61. චිත්තසෙභූදුෙං 

59. නචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…. 

කහතුයානව. 

62. චිත්තානුපරිෙත්තිදුෙං 

60. නචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තානුපරිවත්ති ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා….කහතුයානව. 

63. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙං 

61. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…. කහතුයා
නව. 

64. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභූදුෙං 

62. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච 
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා….කහතුයා
නව. 
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65. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිදුෙං 

63. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච 
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…. 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

66. අජ්ඣත්තිෙදුෙං 

64. නඅජ්ඣත්තිෙං ධම්මංපටිච්චනඅජ්ඣත්තිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නබ්ාහිරං ධම්මං පටිච්චනබ්ාහිකරො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා –
පටිසන්ධික්ඛකෙචිත්තංපටිච්චඅජ්ඣත්තිෙං ෙටත්තාරූපං.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

67. උපාදාදුෙං 

65. නඋපාදා ධම්මංපටිච්චනඋපාදා ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නඋපාදා ධම්මං පටිච්ච නකනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඋපාදා ධම්මං පටිච්ච නඋපාදා ච නකනොඋපාදා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

නකනොඋපාදාධම්මංපටිච්චනඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
(1) 

නඋපාදාචනකනොඋපාදාචධම්මංපටිච්චනඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 

68. උපාදින්නදුෙං 

66. නඋපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

නඅනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නඅනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නඅනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො ච 

නඅනුපාදින්කනොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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නඋපාදින්නඤ්ච නඅනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

මහන්තරදුෙංනිට්ඨිතං. 

69-74. උපාදානක ොච්ඡෙං 

67. නඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) 

75. කික සදුෙං 

68. කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච නකනොකික කසො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ච 

නකනොකික කසොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකනොකික සං ධම්මං පටිච්ච නකනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොකික සඤ්ච නකනොකික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

76. සංකික සිෙදුෙං 

69. නසංකික සිෙං ධම්මංපටිච්චනසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅසංකික සිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච නසංකික සිකෙොච

නඅසංකික සිකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්චනඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

නසංකික සිෙඤ්ච නඅසංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

නඅසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

77. සංකිලිට්ඨදුෙං 
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70. නසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (1) 

නඅසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නඅසංකිලිට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. නඅසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නසංකිලිට්කඨො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅසංකිලිට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නසංකිලිට්කඨො ච

නඅසංකිලිට්කඨොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නසංකිලිට්ඨඤ්ච නඅසංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසංකිලිට්කඨො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

78. කික සසම්පයුත්තදුෙං 

71. නකික සසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකික සසම්පයුත්කතොධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

නකික සවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකික සවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකික සසම්පයුත්තඤ්ච නකික සවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකික සසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

79. කික සසංකික සිෙදුෙං 

72. නකික සඤ්කචව නඅසංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකික කසො
කචව නඅසංකික සිකෙොච ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅසංකික සිෙඤ්කචව නකනො ච කික සං ධම්මං පටිච්ච
නඅසංකික සිකෙො කචව නකනො ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකික සඤ්කචව නඅසංකික සිෙඤ්ච නඅසංකික සිෙඤ්කචව නකනො
ච කික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකික කසො කචව නඅසංකික සිකෙො ච 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

80. කික සසංකිලිට්ඨදුෙං 
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73. නකික සඤ්කචව නඅසංකිලිට්ඨඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකික කසො
කචවනඅසංකිලිට්කඨොචධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅසංකිලිට්ඨඤ්කචවනකනොචකික සංධම්මංපටිච්චනඅසංකිලිට්කඨො 
කචවනකනොචකික කසොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකික සඤ්කචව නඅසංකිලිට්ඨඤ්ච නඅසංකිලිට්ඨඤ්කචව නකනො ච 

කික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකික කසො කචව නඅසංකිලිට්කඨො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

81. කික සකික සසම්පයුත්තදුෙං 

74. නකික සඤ්කචව නකික සවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකික කසො කචව නකික සවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකික සවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච කික සං ධම්මං පටිච්ච 

නකික සවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකික සඤ්කචවනකික සවිප්පයුත්තඤ්ච නකික සවිප්පයුත්තඤ්කචව 
නකනො ච කික සඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකික කසො කචව
නකික සවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

82. කික සවිප්පයුත්තසංකික සිෙදුෙං 

75. කික සවිප්පයුත්තං නසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච
කික සවිප්පයුත්කතො නසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කික සවිප්පයුත්තං නසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කික සවිප්පයුත්කතො
නඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කික සවිප්පයුත්තං
නසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච කික සවිප්පයුත්කතො නසංකික සිකෙො ච
කික සවිප්පයුත්කතො නඅසංකික සිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

කික සවිප්පයුත්තං නඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච 
කික සවිප්පයුත්කතො නඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(1) 
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කික සවිප්පයුත්තං නසංකික සිෙඤ්ච කික සවිප්පයුත්තං 
නඅසංකික සිෙඤ්චධම්මංපටිච්චකික සවිප්පයුත්කතොනඅසංකික සිකෙො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

83. දස්සකනනපොතබ්බදුෙං 

76. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

නනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නදස්සකනනපහාතබ්බ්ඤ්චනනදස්සකනනපහාතබ්බ්ඤ්චධම්මංපටිච්ච 

නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච, ආරම්මකෙද්කව. 

84. භාෙනායපොතබ්බදුෙං 

77. නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො

ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

නනභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නනභාවනාය පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නභාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච නනභාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නභාවනායපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 

85. දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

78. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නනදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙඤ්ච නනදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. (සංඛිත්තං.) 
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කහතුයානව. 

86. භාෙනායපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

79. නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නනභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙඤ්ච නනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

87. සවිතක්ෙදුෙං 

80. නසවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

නසවිතක්ෙඤ්චනඅවිතක්ෙඤ්චධම්මංපටිච්චනසවිතක්කෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

88. සවිචාරදුෙං 

81. නසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

නසවිචාරඤ්ච නඅවිචාරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසවිචාකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

89. සප්පීතිෙදුෙං 
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82. නසප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

නසප්පීතිෙඤ්ච නඅප්පීතිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

90. පීතිසෙ තදුෙං 

83. නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

නනපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නනපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

නපීතිසහගතඤ්ච නනපීතිසහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

91. සුඛසෙ තදුෙං 

84. නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නනසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නනසුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නසුඛසහගතඤ්ච නනසුඛසහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

92. උකපක්ඛාසෙ තදුෙං 

85. නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නනඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නනඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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නඋකපක්ඛාසහගතඤ්ච නනඋකපක්ඛාසහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නඋකපක්ඛාසහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

93. ොමාෙචරදුෙං 

86. නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

නනොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච නනොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

නොමාවචරඤ්ච නනොමාවචරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නොමාවචකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

94. රූපාෙචරදුෙං 

87. නරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නනරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නනරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නරූපාවචරඤ්චනනරූපාවචරඤ්චධම්මංපටිච්චනරූපාවචකරොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

95. අරූපාෙචරදුෙං 

88. නඅරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. එෙං. 

නනඅරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නනඅරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅරූපාවචරඤ්ච නනඅරූපාවචරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයාඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 
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96. පරියාපන්නදුෙං 

89. නපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්චනපරියාපන්කනොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච නඅපරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයාඑෙං. 

නපරියාපන්නඤ්චනඅපරියාපන්නඤ්චධම්මංපටිච්චනඅපරියාපන්කනො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 

97. නියයානිෙදුෙං 

90. නනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච නනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයාඑෙං. 

නඅනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නනියයානිෙඤ්ච නඅනියයානිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනියයානිකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 

98. නියතදුෙං 

91. නනියතං ධම්මංපටිච්චනනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
එෙං. 

නඅනියතං ධම්මං පටිච්ච නඅනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

නනියතඤ්ච නඅනියතඤ්චධම්මංපටිච්චනනියකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 

99. සඋත්තරදුෙං 

92. නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච නසඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 
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නඅනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නඅනුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.එෙං. 

නසඋත්තරඤ්ච නඅනුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅනුත්තකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්ච. 

100. සරණදුෙං 

93. නසරෙංධම්මං පටිච්චනසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
එෙං. 

නඅරෙංධම්මං පටිච්චනඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… 
තීණි. 

නසරෙඤ්චනඅරෙඤ්චධම්මංපටිච්චනසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.එෙං.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච. 

පිට්ඨිදුෙංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීකයදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීකයදුෙතිෙපට්ඨානං 
1-1. කෙතුදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. නකහතුං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–නකහතුංඅකුස ංඅබ්යාෙතංඑෙංඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්චරූපං.නකහතුංනකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

නනකහතුංනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–නකහතූඅකුසක 
අබ්යාෙකතඛන්කධ පටිච්චකහතූ.නකහතුංනකුස ංධම්මංපටිච්චනකහතු

නකුසක ොචනනකහතුනකුසක ොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
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නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නකුස ං ධම්මං
පටිච්චනකහතුනකුසක ො ච නනකහතුනකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං නකුස ඤ්ච නනකහතුං නකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නකුස ඤ්ච
නනකහතුං නකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නකුස ඤ්ච නනකහතුං නකුස ඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකුසක ො ච නනකහතු නකුසක ො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

2. කහතුයා නව…කප.…අවිගකතනව. 

නකහතුයාද්කව. 

(සහජාතවාකරපි…කප.…සම්පයුත්තවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

3. නනකහතු නකුසක ො ධම්කමො නනකහතුස්ස නකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නනකහතු නකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස
නකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නනකහතු නකුසක ො
ධම්කමො නකහතුස්ස නකුස ස්ස ච නනකහතුස්ස නකුස ස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

නකහතු නකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස නකුස ස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

4. කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(පඤ්හාවාරං
එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං). 

5. නකහතුං නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–නකහතුංකුස ං අබ්යාෙතංඑෙංඛන්ධංපටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛන්කධ…කප.…
නකහතුං නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – නකහතූ කුසක  අබ්යාෙකත ඛන්කධ පටිච්ච
කහතූ.නකහතුංනඅකුස ංධම්මං පටිච්චනකහතුනඅකුසක ොචනනකහතු

නඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නනකහතුං නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නනකහතුං නඅකුස ංධම්මං
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පටිච්චනකහතුනඅකුසක ොචනනකහතුනඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුංනඅකුස ඤ්චනනකහතුංනඅකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතු 

නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅකුස ඤ්ච
නනකහතුං නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුංනඅකුස ඤ්චනනකහතුංනඅකුස ඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකුසක ො ච නනකහතු නඅකුසක ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං). 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

6. නකහතුං නඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චනකහතුනඅබ්යාෙකතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා– කුස ාකුස ංනකහතුංඑෙංඛන්ධංපටිච්චතකයො

ඛන්ධා, තකයොඛන්කධපටිච්චඑකෙොඛන්කධො. නකහතුංනඅබ්යාෙතංධම්මං
පටිච්චනනකහතුනඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නකහතුං
නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅබ්යාෙකතො ච නනකහතු 

නඅබ්යාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චනනකහතුනඅබ්යාෙකතොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං නඅබ්යාෙතඤ්ච නනකහතුං නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකහතු නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං
නඅබ්යාෙතඤ්ච නනකහතුං නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුංනඅබ්යාෙතඤ්ච
නනකහතුං නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅබ්යාෙකතො ච

නනකහතු නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

1-2කෙතුදුෙ-කෙදනාත්තිෙං 

7. නකහතුං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නසුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුං
නසුඛායකවදනායසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චනනකහතුනසුඛායකවදනාය

සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 
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8. නකහතුං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

9. නකහතුං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

1-3-9. කෙතුදුෙ-විපාොදිත්තිොනි 

10. නකහතුං නවිපාෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

11. නකහතුං නඋපාදින්නුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅනුපාදින්නුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅනුපාදින්නඅනුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

12. නකහතුං නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුං නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙංධම්මං පටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

13. නකහතුං නසවිතක්ෙසවිචාරංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅවිතක්ෙවිචාරමත්තංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅවිතක්ෙඅවිචාරංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

14. නකහතුං නපීතිසහගතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනසුඛසහගතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඋකපක්ඛාසහගතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

15. නකහතුං නදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 
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නකහතුංනභාවනායපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුං නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

16. නකහතුං නදස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මං පටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුං නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

1-10-21. කෙතුදුෙ-ආචය ාමාදිත්තිොනි 

17. නකහතුං නආචයගාමංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅපචයගාමංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනකනවආචයගාමංනාපචයගාමංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

18. නකහතුං නකසක්ඛංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅකසක්ඛංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනකනවකසක්ඛනාකසක්ඛංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

19. නකහතුං නපරිත්තංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනමහග්ගතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅප්පමාෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

20. නකහතුං නපරිත්තාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනමහග්ගතාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅප්පමාොරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

21. නකහතුංනහීනං ධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනමජ්ඣිමංධම්මංපටිච්ච …කප.…. 

නකහතුංනපණීතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

22. නකහතුං නමච්ඡත්තනියතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 
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නකහතුංනසම්මත්තනියතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅනියතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

23. නකහතුං නමග්ගාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනමග්ගකහතුෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනමග්ගාධිපතිංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

24. නකහතුං නඅනුප්පන්නංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඋප්පාදිංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

25. නකහතුං නඅතීතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅනාගතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

26. නකහතුං නඅතීතාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනඅනාගතාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනපච්චුප්පන්නාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

27. නකහතුං නඅජ්ඣත්තංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනබ්හිද්ධාධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

28. නකහතුං නඅජ්ඣත්තාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

නකහතුංනබ්හිද්ධාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

1-22. කෙතුදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

29. නකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
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පටිච්ච නකහතු නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නනකහතු

නසනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නනකහතුංනසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මං
පටිච්ච නකහතු නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නනකහතු

නසනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නනකහතුං
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
නනකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නනකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නකහතු නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නනකහතු

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

30. නකහතුං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නනකහතු

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නනකහතුං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නනකහතු 

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නනකහතුං
නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
නනකහතුං නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං
නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නනකහතුං නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං 
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පටිච්ච නකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නනකහතු

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව…කප.… අවිගකත නව. (සහජාතවාකරපි…කප.…
සම්පයුත්තවාකරපි සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

31. නනකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො නනකහතුස්ස
නඅනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නනකහතු
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො නකහතුස්ස නඅනිදස්සනසප්පටිඝස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නනකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො නකහතුස්ස නඅනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච නනකහතුස්ස 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නකහතු නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො නකහතුස්ස 
නඅනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙනව…කප.…උපනිස්සකයනව, පුකරජාකත 

පච්ඡාජාකත තීණි, ආකසවකන නව, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ නව, ආහාකර

තීණි, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනතීණි, මග්කගසම්පයුත්කතනව, විප්පයුත්කත

පඤ්ච…කප.…අවිගකතනව. (පඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

32. නකහතුං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

2-3-1. සකෙතුෙදුොදි-කුස ත්තිෙං 

33. නසකහතුෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො නකුසක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං

කමොහං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං, එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො
මහාභූතා…කප.… ද්කව මහාභූකත…කප.… නසකහතුෙං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච නඅකහතුකෙො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 

විචිකිච්ඡාසහගතං උද්ධච්චසහගතං කමොහං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ වත්ථං පටිච්ච සකහතුො ඛන්ධා. නසකහතුෙංනකුස ං
ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො නකුසක ො ච නඅකහතුකෙො නකුසක ො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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නඅකහතුෙංනකුස ංධම්මංපටිච්චනඅකහතුකෙොනකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නසකහතුෙං නකුස ඤ්ච නඅකහතුෙං නකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නසකහතුකෙො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි. 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

34. නසකහතුෙං නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො නඅකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

නඅකහතුෙං නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො නඅකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නසකහතුෙං නඅකුස ඤ්ච නඅකහතුෙං නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නසකහතුකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

35. නසකහතුෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො

නඅබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නඅකහතුෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො නඅබ්යාෙකතො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නසකහතුෙං නඅබ්යාෙතඤ්ච නඅකහතුෙං නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං

පටිච්චනඅකහතුකෙොනඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි. 

(කහතුසම්පයුත්තදුෙංසකහතුෙදුෙසදිසං.) 

4-5-1. කෙතුසකෙතුෙදුොදි-කුස ත්තිෙං 

36. නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කචව නඅකහතුකෙො ච නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකහතුඤ්කචවනඅකහතුෙඤ්චනකුස ංධම්මංපටිච්චනඅකහතුකෙොකචව
නනච කහතුනකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුඤ්කචව
නඅකහතුෙඤ්ච නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච
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නකුසක ො ච නඅකහතුකෙො කචව නන ච කහතු නකුසක ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅකහතුෙඤ්කචව නනචකහතුංනකුස ංධම්මං පටිච්චනඅකහතුකෙො
කචවනනචකහතුනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුඤ්කචවනඅකහතුෙඤ්චනකුස ඤ්චනඅකහතුෙඤ්කචවනනච
කහතුං නකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතුකචවනඅකහතුකෙොචනකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව. 

37. නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කචව නඅකහතුකෙො ච නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

38. නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්චනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චනකහතු
කචව නඅකහතුකෙො ච නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

(කහතුකහතුසම්පයුත්තදුෙං කහතුසකහතුෙදුෙසදිසං.) 

6-1. නකෙතුසකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

39. නකහතුං නසකහතුෙංනකුස ංධම්මංපටිච්චනකහතුනසකහතුකෙො
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

40. නකහතුං නසකහතුෙං නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නසකහතුකෙොනඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

41. නකහතුං නඅකහතුෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅකහතුකෙො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(එෙපඤ්හකමව. එකතන උපාකයන කුස ාකුස දුෙං කුස ත්තිෙකමව
එත්ථ වට්ටති.) 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

110 

පටුන 

7-13-1. චූළන්තරදුොනි-කුස ත්තිෙං 

42. නඅපච්චයං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…. (සබ්බ්ත්ථ එෙං.)
නඅසඞ්ඛතංනකුස ං ධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

43. නසනිදස්සනං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

44. නසප්පටිඝං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅප්පටිඝංනකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…. 

45. නරූපිං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅරූපිංනකුස ංධම්මං

පටිච්ච …. 

46. නක ොකියං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නක ොකුත්තරං
නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

47. නකෙනචි විඤ්කඤයයං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නනකෙනචිවිඤ්කඤයයං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

14-19-1. ආසෙක ොච්ඡෙ-කුස ත්තිෙං 

48. නආසවංනකුස ං ධම්මංපටිච්ච…කප.…නකනොආසවංනකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…. 

49. නසාසවං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනාසවං කුස ං
ධම්මංපටිච්ච…. 

50. නආසවසම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නආසවවිප්පයුත්තංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

51. නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅනාසවඤ්කචවනකනොචආසවංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

52. නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ආසවං නකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…. 

53. ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
ආසවවිප්පයුත්තංනඅනාසවං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

20-54-1. ඡක ොච්ඡොනි-කුස ත්තිෙං 
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54. කනොසඤ්කඤොජනං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකනොසඤ්කඤොජනංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

55. කනොගන්ථං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කනොඔඝං…කප.…
කනොකයොගං…කප.…කනොනීවරෙං. 

කනොපරාමාසංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

55-1. මෙන්තරදුෙ-කුස ත්තිෙං 

56. නසාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනාරම්මෙං
නකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

57. නචිත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…නකනොචිත්තංනකුස ං
ධම්මං පටිච්ච…. 

58. නකචතසිෙං නකුස ං ධම්මංපටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

59. නචිත්තසම්පයුත්තංනකුස ංධම්මංපටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

60. නචිත්තසංසට්ඨංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

61. කනොචිත්තසමුට්ඨානංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

62. කනොචිත්තසහභංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

63. කනොචිත්තානුපරිවත්තිං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.….
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

64. නඅජ්ඣත්තිෙංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නබ්ාහිරංනකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…. 

65. නඋපාදා නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

66. නඋපාදින්නං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

69-74-1. උපාදානක ොච්ඡෙ-කුස ත්තිෙං 

67. කනොඋපාදානං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

75-82-1. කික සක ොච්ඡෙ-කුස ත්තිෙං 
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68. කනොකික සං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකනොකික සං
නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

69. නසංකික සිෙං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅසංකික සිෙං
නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

70. නසංකිලිට්ඨං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅසංකිලිට්ඨං
නකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

71. නකික සසම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකික සවිප්පයුත්තංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

72. නකික සඤ්කචව නඅසංකික සිෙඤ්ච නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නඅසංකික සිෙඤ්කචවනකනොචකික සංනකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…. 

73. නකික සඤ්කචව නඅසංකිලිට්ඨඤ්ච නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නඅසංකිලිට්ඨඤ්කචව නකනො චකික සංනකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නකික සඤ්කචව නකික සවිප්පයුත්තඤ්චනකුස ංධම්මං
පටිච්ච…කප.… නකික සවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච කික සං නකුස ං

ධම්මංපටිච්ච…කප.…(සබ්බ්ත්ථනව, විපාෙංනත්ථි). 

කික සවිප්පයුත්තං නසංකික සිෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
කික සවිප්පයුත්තංනඅසංකික සිෙංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

83-1. පිට්ඨිදුෙ-කුස ත්තිෙං 

74. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නනදස්සකනනපහාතබ්බ්ංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

75. නභාවනාය පහාතබ්බ්ං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නනභාවනායපහාතබ්බ්ංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

76. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නනභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

77. නසවිතක්ෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅවිතක්ෙං
නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසවිචාරං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නඅවිචාරං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසප්පීතිෙං
නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅප්පීතිෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
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…කප.… නපීතිසහගතංනකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…නනපීතිසහගතං
නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසුඛසහගතං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නනසුඛසහගතං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
නඋකපක්ඛාසහගතං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…

නනඋකපක්ඛාසහගතංනකුස ංධම්මංපටිච්ච …. 

78. නොමාවචරං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නනොමාවචරං
නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නරූපාවචරං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නනරූපාවචරංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

79. නඅරූපාවචරං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නනඅරූපාවචරං
නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

80. නපරියාපන්නං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅපරියාපන්නං
නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

81. නනියයානිෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනියයානිෙං
නකුස ංධම්මංපටිච්ච….(සංඛිත්තං. සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

නනියතංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…කප.…නඅනියතංනකුස ංධම්මං 
පටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

82. නසඋත්තරං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅනුත්තරංනකුස ං
ධම්මංපටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

83. නසරෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නඅරෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නකුස ං ධම්මං
පටිච්චනසරකෙොනකුසක ොචනඅරකෙොනකුසක ො චධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

නසරෙංනකුස ඤ්චනඅරෙංනකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චනසරකෙො

නකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

84. නසරෙං නඅකුස ංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.)කහතුයා එෙං.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

85. නසරෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅබ්යාෙකතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 
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නඅරෙංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චනඅරකෙොනඅබ්යාෙකතොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාද්කව, ආරම්මකෙද්කව…කප.…අවිගකතද්කව. 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

100-2. සරණදුෙ-කෙදනාදිත්තිොනි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

86. නසරෙං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසරෙංනදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්ච…කප.…නසරෙං
නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මං පටිච්ච…. 

87. නසරෙං නවිපාෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනවිපාෙධම්මධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංපටිච්ච…. 

88. නසරෙං නඋපාදින්නුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅනුපාදින්නුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅනුපාදින්නඅනුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…. 

100-22. සරණදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

89. නසරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නඅරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නසරකෙො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නඅරකෙො 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නසරෙංනසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්චනඅරෙංනසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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කහතුයාපඤ්ච. 

90. නසරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

නඅරෙං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො 
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නසරකෙො නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නඅරකෙො

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නසරෙං නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්චනඅරෙං නඅනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච, ආරම්මකෙද්කව…කප.…අවිගකතපඤ්ච. 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිසබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

91. නසරෙං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

ධම්මපච්චනීකයදුෙතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීකයතිෙදුෙපට්ඨානං 
1-1. කුස ත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

1. නකුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ංනකහතුංධම්මංපටිච්ච
නඅබ්යාෙකතොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ංනකහතුං
ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නකුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නකහතුචනඅකුසක ොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. පඤ්ච. 
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2. නඅකුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅකුස ංනකහතුං ධම්මංපටිච්ච
නඅබ්යාෙකතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නකහතු ච නඅකුසක ො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

3. නඅබ්යාෙතං නකහතුංධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතොනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නකහතුං ධම්මං
පටිච්චනඅකුසක ොනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු ච
නඅකුසක ොනකහතුචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.ඡ. 

4. නකුස ං නකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ොනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ංනකහතුඤ්ච
නඅබ්යාෙතං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ං නකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
නකුස ං නකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකහතුචනඅකුසක ොනකහතුචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

5. නඅකුස ං නකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නඅකුස ංනකහතුඤ්ච
නඅබ්යාෙතං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නඅකුස ංනකහතුඤ්චනඅබ්යාෙතංනකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅකුස ංනකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චනඅකුසක ො
නකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
නඅකුස ංනකහතුඤ්චනඅබ්යාෙතංනකහතුඤ්චධම්මං පටිච්චනකුසක ො
නකහතුචනඅකුසක ොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. පඤ්ච. 

6. නකුස ං නකහතුඤ්ච නඅකුස ං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නකුස ංනකහතුඤ්ච
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නඅකුස ං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නකහතුඤ්ච නඅකුස ං නකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු ච නඅකුසක ො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එකූනතිංස, ආරම්මකෙ චතුවීස…කප.… අවිගකත එකූනතිංස
(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො). 

7. නකුස ං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නනකහතුං ධම්මං
පටිච්චනඅබ්යාෙකතොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නකුස ං
නනකහතුංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනනකහතුචනඅබ්යාෙකතොනනකහතු
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නකුස ං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නනකහතු ච නඅකුසක ො නනකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(5) 

නඅකුස ං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅබ්යාෙතංනනකහතුංධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතොනනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නකුස ං නනකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅකුස ං නනකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නඅකුසක ොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකුස ං නනකහතුඤ්ච නඅකුස ං නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා චතුවීස, ආරම්මකෙ චතුවීස…කප.… අවිගකත චතුවීස.
(සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

1-2. කුස ත්තිෙ-සකෙතුෙදුෙං 

8. නකුස ං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං
නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසකහතුකෙො ච නඅකුසක ො

නසකහතුකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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නඅකුස ං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං
නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසකහතුකෙො ච නඅකුසක ො

නසකහතුකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅබ්යාෙතං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකුස ං නසකහතුෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකුසක ොනසකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකුස ං නසකහතුෙඤ්ච නඅකුස ං නසකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පන්නරස, ආරම්මකෙ නව…කප.… අධිපතියා නව…කප.…
විපාකෙ නව…කප.…අවිගකතපන්නරස.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

9. නකුස ං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅකහතුකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… පඤ්ච. 

නඅකුස ං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඅකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅබ්යාෙතං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නඅකහතුකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නකුස ං නඅකහතුෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකුසක ොනඅකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅකුස ංනඅකහතුෙඤ්චනඅබ්යාෙතංනඅකහතුෙඤ්චධම්මංපටිච්ච 
නඅකුසක ොනඅකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකුස ං නඅකහතුෙඤ්ච නඅකුස ං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාචතුවීස…කප.…අවිගකතචතුවීස.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-3-6. කුස ත්තිෙ-කෙතුසම්පයුත්තාදිදුොනි 

10. නකුස ං නකහතුසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 
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11. නකුස ං නකහතුවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

12. නකුස ං නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකුස ං නඅකහතුෙඤ්කචව නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකුස ං නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච…කප.… 

නකුස ංනකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචවනනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච…. 

13. නකුස ං නකහතුංනසකහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනකහතුංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

1-7-13. කුස ත්තිෙ-චූළන්තරදුොනි 

14. නකුස ං නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නඅසඞ්ඛතංධම්මං පටිච්ච…. 

15. නකුස ං නසනිදස්සනංධම්මංපටිච්ච…. 

16. නකුස ං නසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච…. 

17. නකුස ං නඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච…. 

18. නකුස ං නරූපිංධම්මංපටිච්ච…. 

19. නකුස ං නඅරූපිංධම්මංපටිච්ච…. 

20. නකුස ං නක ොකියංධම්මංපටිච්ච…. 

21. නකුස ං නක ොකුත්තරංධම්මංපටිච්ච…. 

22. නකුස ං නකෙනචිවිඤ්කඤයයංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකුස ං
නනකෙනචිවිඤ්කඤයයංධම්මං පටිච්ච…. 

1-14-19. කුස ත්තිෙ-ආසෙක ොච්ඡෙං 

23. නකුස ං කනොආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනකනොආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

24. නකුස ං නසාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅනාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

25. නකුස ං නආසවසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

120 

පටුන 

නකුස ංනආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

26. නකුස ං කනොආසවඤ්කචවනඅනාසවඤ්චධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅනාසවඤ්කචවනකනොචආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

27. නකුස ං නඅනාසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච…. 

නකුස ංනආසවවිප්පයුත්තඤ්කචවනකනොචආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

28. නකුස ං ආසවවිප්පයුත්තංනසාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංආසවවිප්පයුත්තංනඅනාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

1-20-54. කුස ත්තිෙ-සඤ්කඤොජනාදික ොච්ඡොනි 

29. නකුස ං කනොසඤ්කඤොජනංධම්මංපටිච්ච…. 

30. නකුස ං කනොගන්ථං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං කනොඔඝං
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං කනොකයොගං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකුස ං කනොනීවරෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං කනොපරාමාසං
ධම්මංපටිච්ච…. 

1-55-68. කුස ත්තිෙ-මෙන්තරදුොනි 

31. නකුස ං නසාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅනාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං.) 

32. නකුස ං නචිත්තංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං, නකනොචිත්තපදංන
 බ්භති). 

33. නකුස ං නකචතසිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

34. නකුස ං නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නචිත්තසංසට්ඨංධම්මං පටිච්ච…කප.…නකුස ංනචිත්තසමුට්ඨානංධම්මං
පටිච්ච…. 

35. නකුස ං නචිත්තසහභංධම්මංපටිච්ච…. 

36. නකුස ං නචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
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නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං 
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිංධම්මංපටිච්ච…. 

37. නකුස ං නඅජ්ඣත්තිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනබ්ාහිරංධම්මංපටිච්ච…. 

38. නකුස ං නඋපාදාධම්මංපටිච්ච…. 

39. නකුස ං නඋපාදින්නංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅනුපාදින්නංධම්මංපටිච්ච…. 

1-69-82. කුස ත්තිෙ-උපාදානාදිදුොනි 

40. නකුස ං කනොඋපාදානංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනකනොඋපාදානංධම්මංපටිච්ච…. 

41. නකුස ං කනොකික සංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනකනොකික සංධම්මංපටිච්ච…. 

1-83. කුස ත්තිෙ-පිට්ඨිදුෙං 

42. නකුස ං නදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකුස ං
නනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං නභාවනාය
පහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…කප.… නකුස ංනනභාවනායපහාතබ්බ්ංධම්මං
පටිච්ච…කප.… නකුස ං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නකුස ං නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නකුස ං නභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනනභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

43. නකුස ං නසවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නඅවිතක්ෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකුස ං නසවිචාරංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅවිචාරංධම්මංපටිච්ච…. 

44. නකුස ං නසප්පීතිෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකුස ංනඅප්පීතිෙං
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකුස ං නනපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං නසුඛසහගතං
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං නනසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකුස ංනඋකපක්ඛාසහගතංධම්මංපටිච්ච…. 
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නකුස ංනනඋකපක්ඛාසහගතංධම්මංපටිච්ච…. 

45. නකුස ං නොමාවචරංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනනොමාවචරංධම්මංපටිච්ච…. 

46. නකුස ං නරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නනරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං නඅරූපාවචරං ධම්මං
පටිච්ච…. 

නකුස ංනනඅරූපාවචරංධම්මංපටිච්ච…. 

47. නකුස ං නපරියාපන්නංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅපරියාපන්නංධම්මංපටිච්ච…. 

48. නකුස ං නනියයානිෙං ධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅනියයානිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

49. නකුස ං නනියතංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅනියතංධම්මංපටිච්ච…. 

50. නකුස ං නසඋත්තරංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅනුත්තරංධම්මංපටිච්ච…. 

51. නකුස ං නසරෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නසරෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නසරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නසරෙං ධම්මං 
පටිච්ච නකුසක ො නසරකෙො ච නඅකුසක ො නසරකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

නඅකුස ං නසරෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅබ්යාෙතං නසරෙංධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතො නසරකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅකුස ං නසරෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ොනසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 
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නකුස ංනසරෙඤ්චනඅකුස ංනසරෙඤ්චධම්මංපටිච්චනකුසක ො
නසරකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එෙවීස, ආරම්මකෙ සත්තරස…කප.… අවිගකත එෙවීස.
(සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

නකුස ං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.)කහතුයා නව. 

කුස ත්තිෙපිට්ඨිදුෙංනිට්ඨිතං. 

2-1. කෙදනාත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

52. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… සත්ත.
(සංඛිත්තං.) 

නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය 

කවදනායසම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

(සංඛිත්තං.) 

නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච… 

සත්ත.(සංඛිත්තං.) 

නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය 

කවදනාය සම්පයුත්කතො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
පඤ්ච. 

3-21-1. විපාොදිත්තිොනි-කෙතුදුෙං 

53. නවිපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නවිපාෙධම්මධම්මං
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංනකහතුං 
ධම්මංපටිච්ච…. 

54. නඋපාදින්නුපාදානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅනුපාදින්නුපාදානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 
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55. නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙංනකහතුං ධම්මංපටිච්ච…. 

56. නසවිතක්ෙසවිචාරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅවිතක්ෙඅවිචාරංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

57. නපීතිසහගතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසුඛසහගතං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඋකපක්ඛාසහගතං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…. 

58. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නභාවනාය පහාතබ්බ්ංනකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…නකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බ්ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නදස්සකනන 

පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකනවදස්සකනන
නභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

59. නආචයගාමං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅපචයගාමං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකනවාචයගාමනාපචයගාමං නකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

නකසක්ඛංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅකසක්ඛංනකහතුංධම්මං 
පටිච්ච…කප.…නකනවකසක්ඛනාකසක්ඛංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

60. නපරිත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නමහග්ගතං නකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…කප.… නඅප්පමාෙංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

61. නපරිත්තාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නමහග්ගතාරම්මෙංනකහතුංධම්මං පටිච්ච…කප.…නඅප්පමාොරම්මෙං
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

62. නහීනං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නමජ්ඣිමංනකහතුංධම්මං
පටිච්ච…කප.… නපණීතංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

63. නමච්ඡත්තනියතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසම්මත්තනියතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනියතං නකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

64. නමග්ගාරම්මෙං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නමග්ගකහතුෙං 
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නමග්ගාධිපතිංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 
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65. නඅනුප්පන්නංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඋප්පාදිංනකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

66. නඅතීතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනාගතං නකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

67. නඅතීතාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅනාගතාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නපච්චුප්පන්නාරම්මෙංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

68. නඅජ්ඣත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…නබ්හිද්ධානකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නබ්හිද්ධාරම්මෙං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

22-1-6. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙත්ොදිදුොනි 

69. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනකහතුචනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනකහතුච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනකහතුචනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනකහතුචධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(6) 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නකහතු ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනකහතු චනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනකහතුචධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
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නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(6) 

නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං නකහතුඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…ඡ. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා තිංස, ආරම්මකෙනව.(සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

70. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
(නව). 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසකහතුෙංධම්මං පටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

71. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනකහතුසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනකහතුවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

72. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅකහතුෙඤ්කචව නනකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්කචව
නකහතුවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව නනකහතුඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුංනසකහතුෙංධම්මං පටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනකහතුංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

22-7-13. සනිදස්සනත්තිෙ-චූළන්තරදුොනි 

73. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅසඞ්ඛතංධම්මංපටිච්ච…. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

127 

පටුන 

74. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනසනිදස්සනං ධම්මංපටිච්ච…. 

75. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච…. (සංඛිත්තං.) 

76. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නරූපිං ධම්මං පටිච්ච… 
නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅරූපිංධම්මංපටිච්ච…. 

77. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනක ොකියංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනක ොකුත්තරංධම්මංපටිච්ච…. 

78. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං
පටිච්ච…. 

22-14-54. සනිදස්සනත්තිෙ-ආසොදික ොච්ඡොනි 

79. නසනිදස්සනසප්පටිඝංකනොආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

80. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොගන්ථං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොඔඝං ධම්මං පටිච්ච…කප.…. 
නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොකයොගං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොනීවරෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝංකනොපරාමාසංධම්මංපටිච්ච…. 

22-55-68. සනිදස්සනත්තිෙ-මෙන්තරදුොනි 

81. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනසාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…. 

82. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තංධම්මංපටිච්ච….(නකනොචිත්තපදං 
න බ්භති.) 

83. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනකචතසිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

84. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තසංසට්ඨංධම්මංපටිච්ච…. 

85. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච…කප.…

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච …කප.… 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නසනිදස්සනසප්පටිඝං
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිංධම්මංපටිච්ච…. 

86. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅජ්ඣත්තිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනබ්ාහිරංධම්මංපටිච්ච…. 

87. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඋපාදාධම්මංපටිච්ච…. 

88. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඋපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනුපාදින්නංධම්මංපටිච්ච…. 

22-69-82. සනිදස්සනත්තිෙ-උපාදානාදිදුොනි 

89. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝංකනොකික සං ධම්මංපටිච්ච…. 

22-83. සනිදස්සනත්තිෙ-පිට්ඨිදුෙං 

90. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…. 

කහතුයා තිංස, ආරම්මකෙ නව…කප.… අඤ්ඤමඤ්කඤ
පඤ්චවීස…කප.…අවිගකත තිංස.(පිට්ඨිදුෙංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

91. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසරෙං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසරෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං
නසරෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…ඡ. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නසරෙංධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං
නසරෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසරකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…ඡ. 

නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං නසරෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
නසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝංනසරෙඤ්චනඅනිදස්සනඅප්පටිඝංනසරෙඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනසරෙඤ්චනඅනිදස්සනසප්පටිඝංනසරෙඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

කහතුයා තිංස, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත තිංස. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

92. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං 
නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ච

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅරකෙොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

93. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං
නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ච 

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅරකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

94. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙඤ්ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝං
නඅරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙඤ්ච
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං
නඅරෙඤ්ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅරකෙොචනඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅරකෙොච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව. (සහජාතවාකරපි 
පච්චයවාකරපි නිස්සයවාකරපි සංසට්ඨවාකරපි සම්පයුත්තවාකරපි සබ්බ්ත්ථ
නව.) 

ධම්මපච්චනීකයතිෙදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීකයතිෙතිෙපට්ඨානං 
1-1. කුස ත්තිෙ-කෙදනාත්තිෙං 
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1-7. පටිච්චොරාදි 

කෙතුපච්චකයො 

1. නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නකුස ං
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසුඛාය 

කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ංනසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ංනසුඛායකවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච
නඅබ්යාෙකතො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නසුඛාය

කවදනායසම්පයුත්කතොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

2. නඅකුස ංනසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ො
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅබ්යාෙකතො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(5) 

3. නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅබ්යාෙකතො නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං 
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොච නඅබ්යාෙකතොනසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය
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පටුන 

සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච
නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(6) 

4. නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ංනසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ං නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච
ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොචනඅබ්යාෙකතො

නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. 
නකුස ං නසුඛායකවදනායසම්පයුත්තඤ්චනඅබ්යාෙතංනසුඛාය කවදනාය 
සම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොච
නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(5) 

5. නඅකුස ංනසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තඤ්චනඅබ්යාෙතංනසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසුඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච
නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොචනඅබ්යාෙකතොනසුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසුඛාය කවදනාය 
සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්චනකුසක ො නසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොචනඅකුසක ොනසුඛාය

කවදනායසම්පයුත්කතොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

6. නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅකුස ං නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ංනසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තඤ්චනඅකුස ංනසුඛායකවදනායසම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච 

නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
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කහතුපච්චයා. නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅකුස ං
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොචනඅකුසක ොනසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑකූනතිංස, ආරම්මකෙචතුවීස…කප.…අවිගකතඑකූනතිංස. 

(සහජාතවාකරපි…කප.…පඤ්හාවාකරපිවිත්ථාකරො.) 

දුක්ඛායකෙදනායසම්පයුත්තපදං 

කෙතුපච්චකයො 

7. නකුස ං නදුක්ඛායකවදනාය සම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකුසක ො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅබ්යාෙකතො නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නකුස ං නදුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නදුක්ඛාය කවදනාය 
සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(5) 

නඅකුස ංනදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ො 
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
පඤ්ච. 

නඅබ්යාෙතං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නඅබ්යාෙකතො නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

නකුස ං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නදුක්ඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅකුස ංනදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තඤ්චනඅබ්යාෙතංනදුක්ඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 
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නකුස ං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅකුස ං නදුක්ඛාය 

කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එකූනතිංස…කප.… අවිගකත එකූනතිංස. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

තතියපදං 

කෙතුපච්චකයො 

8. නකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නඅකුසක ො නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… පඤ්ච. 

නඅබ්යාෙතං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නඅබ්යාෙකතොනඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… ඡ. 

නකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං 
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං 
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅකුස ං 
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…තීණි. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එකූනතිංස…කප.… අවිගකත එකූනතිංස. (සබ්බ්ත්ථ 

විත්ථාකරො.) 

1-2. කුස ත්තිෙ-විපාෙත්තිෙං 
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9. නකුස ං නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නවිපාකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නවිපාෙං ධම්මං
පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ංනවිපාෙං ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනවිපාකෙො ච නඅබ්යාෙකතො

නවිපාකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. නකුස ංනවිපාෙංධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නවිපාකෙො ච නඅකුසක ො නවිපාකෙො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

නඅකුස ං නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නවිපාකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅබ්යාෙතංනවිපාෙංධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතොනවිපාකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ. 

නකුස ං නවිපාෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං නවිපාෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅකුස ං නවිපාෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං නවිපාෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නකුස ං නවිපාෙඤ්ච නඅකුස ං නවිපාෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නකුසක ො නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි. 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එකූනතිංස…කප.… අවිගකත එකූනතිංස. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

10. නකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං
නවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නවිපාෙධම්මධම්කමො ච නඅකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො 
නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං
නවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නවිපාෙධම්මධම්කමො ච නඅකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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නකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච නඅකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මඤ්චනඅකුස ංනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මං
පටිච්ච නඅකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ංනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චනඅකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො ච නඅකුසක ො

නවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං). 

කහතුයා නව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථ නව.) 

11. නකුස ං නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

1-3. කුස ත්තිෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

12. නකුස ං නඋපාදින්නුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…. 

13. නකුස ං නඅනුපාදින්නුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…. 

14. නකුස ං නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියංධම්මංපටිච්ච…. 

1-4. කුස ත්තිෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

15. නකුස ං නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

16. නකුස ං නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

17. නකුස ං නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

1-5. කුස ත්තිෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

18. නකුස ං නසවිතක්ෙසවිචාරංධම්මංපටිච්ච…. 

19. නකුස ං නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

20. නකුස ං නඅවිතක්ෙඅවිචාරංධම්මංපටිච්ච…. 

1-6. කුස ත්තිෙ-පීතිත්තිෙං 

21. නකුස ං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නසුඛසහගතංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකුස ං නඋකපක්ඛාසහගතංධම්මං
පටිච්ච…. 

1-7-12. කුස ත්තිෙ-දස්සනාදිත්තිොනි 
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22. නකුස ං නදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකුස ං
නභාවනාය පහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…. 

23. නකුස ං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකුස ංනභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ං නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං 
පටිච්ච…. 

24. නකුස ං නආචයගාමංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅපචයගාමංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනකනවාචයගාමනාපචයගාමංධම්මංපටිච්ච…. 

25. නකුස ං නකසක්ඛංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකුස ංනඅකසක්ඛං
ධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනකනවකසක්ඛනාකසක්ඛංධම්මංපටිච්ච…. 

26. නකුස ං නපරිත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ං නමහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං නඅප්පමාෙං
ධම්මං පටිච්ච…. 

27. නකුස ං නපරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නමහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නඅප්පමාොරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…. 

1-13-20. කුස ත්තිෙ-හීනාදිත්තිොනි 

28. නකුස ං නහීනංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනමජ්ඣිමංධම්මංපටිච්ච…; 

නකුස ංනපණීතංධම්මංපටිච්ච…; 

29. නකුස ං නමච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නසම්මත්තනියතංධම්මංපටිච්ච…. 

නකුස ංනඅනියතංධම්මංපටිච්ච…; 
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30. නකුස ං නමග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නමග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං නමග්ගාධිපතිං ධම්මං
පටිච්ච…. 

31. නකුස ං නඅනුප්පන්නං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නඋප්පාදිංධම්මංපටිච්ච…. 

32. නකුස ං නඅතීතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං නඅනාගතං
ධම්මංපටිච්ච…. 

33. නකුස ං නඅතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නඅනාගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නපච්චුප්පන්නාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච…. 

34. නකුස ං නඅජ්ඣත්තංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකුස ංනබ්හිද්ධා
ධම්මං පටිච්ච…. 

35. නකුස ං නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකුස ං
නබ්හිද්ධාරම්මෙංධම්මං පටිච්ච…. 

1-21. කුස ත්තිෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

36. නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොචනඅබ්යාෙකතොනසනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නසනිදස්සනසප්පටිකඝොචනඅකුසක ොනසනිදස්සනසප්පටිකඝො

චධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(5) 

නඅකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නඅකුස ංනසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නඅකුස ංනසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මංපටිච්චනඅකුසක ො
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොචනඅබ්යාෙකතොනසනිදස්සනසප්පටිකඝොච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.නඅකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච
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නකුසක ොනසනිදස්සනසප්පටිකඝොච නඅකුසක ොනසනිදස්සනසප්පටිකඝො

චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

නඅබ්යාෙතං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නසනිදස්සනසප්පටිඝං
ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනකුසක ො
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොචනඅබ්යාෙකතො නසනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නඅකුසක ො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නඅබ්යාෙකතො 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච
නඅකුසක ො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.

(6) 

නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅබ්යාෙතං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්චධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅබ්යාෙතං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්චධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅකුස ං
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච
නඅකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නඅකුසක ො

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එකූනතිංස…කප.… අවිගකත එකූනතිංස. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

37. නකුස ං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 
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කහතුයා එකූනතිංස…කප.… අවිගකත එකූනතිංස. (සබ්බ්ත්ථ 

විත්ථාකරො.) 

38. නකුස ං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො). 

2-1. කෙදනාත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

39. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසුඛායකවදනායසම්පයුත්තං නකුස ංධම්මංපටිච්චනදුක්ඛායකවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො
නකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. 

නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නදුක්ඛායකවදනාය සම්පයුත්තංනකුස ංධම්මංපටිච්චනසුඛායකවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නදුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නදුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො
නකුසක ොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. 

නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

140 

පටුන 

40. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ඤ්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්තංනකුස ඤ්චනඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තං 
නකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං
නකුස ඤ්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ඤ්ච
නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තං නකුස ඤ්චධම්මංපටිච්චනසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා…කප.…
සත්ත. 

නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ඤ්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නදුක්ඛාය
කවදනායසම්පයුත්තංනකුස ඤ්චනඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තං
නකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං
නකුස ඤ්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑකූනපඤ්ඤාස, ආරම්මකෙඑකූනපඤ්ඤාස…කප.…අවිගකත 
එකූනපඤ්ඤාස. 

41. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තංනඅකුස ං ධම්මං පටිච්චනසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා….
(සංඛිත්තං.)කහතුයා එකූනපඤ්ඤාස. 

42. නසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චනසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.)කහතුයා අට්ඨචත්තාලීස.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

2-2. කෙදනාත්තිෙ-විපාෙත්තිෙං 

43. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑකූනපඤ්ඤාස…කප.…අවිගකතඑකූනපඤ්ඤාස.(සංඛිත්තං.) 
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3-1. විපාෙත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

44. නවිපාෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නවිපාෙධම්මධම්මං
නඅකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්ච…. 

4-1. උපාදින්නත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

45. නඋපාදින්නුපාදානියං නකුස ං [ඉකතො පට්ඨාය යාව 
අජ්ඣත්තාරම්මෙත්තිො සබ්බ්කපොත්ථකෙසු අකුස ාබ්යාෙතපදානි න

දිස්සන්ති, කවදනාත්තිෙ සනිදස්සනත්තිකෙසු වියනනු කතහිපි භවිතබ්බ්ං] 
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනුපාදින්නුපාදානියං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

5-1. සංකිලිට්ඨත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

46. නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

6-21-1. විතක්ොදිත්තිොනි-කුස ත්තිෙං 

47. නසවිතක්ෙසවිචාරං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅවිතක්ෙඅවිචාරංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

48. නපීතිසහගතං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසුඛසහගතං
නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඋකපක්ඛාසහගතං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…. 

49. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නභාවනායපහාතබ්බ්ංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…කප.…නකනවදස්සකනන
නභාවනායපහාතබ්බ්ංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

50. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…. 

51. නආචයගාමං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅපචයගාමං
නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකනවාචයගාමනාපචයගාමං නකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…. 
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52. නකසක්ඛං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅකසක්ඛංනකුස ං
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකනවාකසක්ඛනාකසක්ඛං නකුස ං ධම්මං
පටිච්ච…. 

53. නපරිත්තං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නමහග්ගතංනකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅප්පමාෙං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

54. නපරිත්තාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නමහග්ගතාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅප්පමාොරම්මෙංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

55. නහීනං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නමජ්ඣිමං නකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…කප.…නපණීතංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

56. නමච්ඡත්තනියතං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසම්මත්තනියතං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනියතං නකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…. 

57. නමග්ගාරම්මෙංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නමග්ගකහතුෙං
නකුස ංධම්මං පටිච්ච…කප.…නමග්ගාධිපතිංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

58. නඅනුප්පන්නං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඋප්පාදිං
නකුස ං ධම්මංපටිච්ච…. 

59. නඅතීතං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනාගතං නකුස ං
ධම්මංපටිච්ච…. 

60. නඅතීතාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅනාගතාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නපච්චුප්පන්නාරම්මෙංනකුස ංධම්මංපටිච්ච…. 

61. නඅජ්ඣත්තං නකුස ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නබ්හිද්ධානකුස ං
ධම්මං පටිච්ච…. 

62. නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නබ්හිද්ධාරම්මෙංනකුස ංධම්මං පටිච්ච…. 

22-1. සනිදස්සනත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

63. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං
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නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…ඡ. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝංනකුස ං ධම්මං පටිච්චනඅනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං
නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කප.…ඡ. 

නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං නකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනකුස ඤ්චනඅනිදස්සනඅප්පටිඝංනකුස ඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝංනකුස ඤ්චනඅනිදස්සනඅප්පටිඝංනකුස ඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා… ඡ (සංඛිත්තං). කහතුයා තිංස, ආරම්මකෙ නව…කප.…
අවිගකතතිංස.(සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො.) 

64. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

කහතුයා තිංස, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත තිංස. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරො.) 

65. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅබ්යාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

කහතුයා. නව(සබ්බ්ත්ථනව.) 

22-2-21. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙදනාදිත්තිොනි 

66. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං
පටිච්ච…කහතුයාතිංස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං 
පටිච්ච…කහතුයාතිංස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං 
පටිච්ච…කහතුයාතිංස. 
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67. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නවිපාෙධම්මධම්මංපටිච්ච…කහතුයාතිංස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච…
කහතුයා නව. 

68. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඋපාදින්නුපාදානියං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅනුපාදින්නුපාදානියංධම්මං පටිච්ච…කප.…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච… 
කහතුයාතිංස. 

69. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච…
කහතුයාතිංස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච… 
කහතුයාතිංස. 

70. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසවිතක්ෙසවිචාරංධම්මං පටිච්ච…කප.…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅවිතක්ෙවිචාරමත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅවිතක්ෙඅවිචාරංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

71. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඋකපක්ඛාසහගතංධම්මංපටිච්ච…. 

72. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නසනිදස්සනසප්පටිඝං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං
පටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බ්ංධම්මං 
පටිච්ච…. 

73. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නසනිදස්සනසප්පටිඝං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං
ධම්මංපටිච්ච…. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

145 

පටුන 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මං පටිච්ච…. 

74. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅපචයගාමංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනකනවාචයගාමනාපචයගාමංධම්මංපටිච්ච…. 

75. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅකසක්ඛං ධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

76. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනපරිත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅප්පමාෙංධම්මංපටිච්ච…. 

77. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
සනිදස්සනසප්පටිඝං නමහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅප්පමාොරම්මෙං ධම්මංපටිච්ච…. 

78. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනහීනංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනමජ්ඣිමංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනපණීතංධම්මංපටිච්ච…. 

79. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසම්මත්තනියතංධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅනියතංධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

80. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමග්ගාධිපතිංධම්මංපටිච්ච…. 

81. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනුප්පන්නං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඋප්පාදිංධම්මංපටිච්ච…. 

82. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅතීතං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅනාගතං ධම්මංපටිච්ච…. 
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83. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනාගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝංනපච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මංපටිච්ච…. 

84. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්හිද්ධාධම්මංපටිච්ච…. 

85. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

කහතුයාතිංස…කප.…අවිගකතතිංස.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

86. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.…ඡ. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 

නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්හිද්ධාරම්මෙඤ්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං
නබ්හිද්ධාරම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නබ්හිද්ධාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…ඡ. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්හිද්ධාරම්මෙඤ්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං 
නබ්හිද්ධාරම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නබ්හිද්ධාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතිංස, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතතිංස. 

(සහජාතවාකරපි පච්චයවාකරපි නිස්සයවාකරපි සංසට්ඨවාකරපි 

සම්පයුත්තවාකරපිපඤ්හාවාකරපිවිත්ථාකරො.) 
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ධම්මපච්චනීකයතිෙතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීකයදුෙදුෙපට්ඨානං 
1-1-5. කෙතුදුෙ-සකෙතුොදිදුොනි 

1. නකහතුං නසකහතුෙංධම්මංපටිච්චනකහතුනසකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙඑෙං…කප.…අවිගකතතීණි. 

2. නකහතුං නසකහතුෙංධම්මංපටිච්චනකහතුනසකහතුකෙොධම්කමො

උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනආරම්මෙපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

නකහතුයාඑෙං, නආරම්මකෙතීණි, නඅධිපතියාතීණි. 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

3. නනකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස නසකහතුෙස්ස

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො
නනකහතුස්සනසකහතුෙස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. 

කහතුයාඑෙං, ආරම්මකෙචත්තාරි…කප.…අවිගකතචත්තාරි. 

4. නකහතුං නඅකහතුෙංධම්මං පටිච්චනකහතුනඅකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅකහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුංනඅකහතුෙංධම්මං
පටිච්ච නකහතු නඅකහතුකෙො ච නනකහතු නඅකහතුකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චනනකහතුනඅකහතුකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නඅකහතුෙං
ධම්මං පටිච්චනකහතුනඅකහතුකෙො ච නනකහතු නඅකහතුකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච නනකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

148 

පටුන 

නඅකහතුෙඤ්ච නනකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච
නනකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකහතුකෙො ච

නනකහතු නඅකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

5. නකහතුං නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නකහතුසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

6. නකහතුං නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නකහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නනකහතුං නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 
නකහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකහතුං නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච නනකහතුං නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

7. නකහතුං නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (යාව
පඤ්හාවාකරපි එෙං.) 

නනකහතුංනඅකහතුෙඤ්කචවනන ච කහතුං ධම්මං පටිච්චනනකහතු 
නඅකහතුකෙොකචවනනචකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

නකහතුං නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නකහතුකචවනකහතුවිප්පයුත්කතොචධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

නනකහතුං නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව නන ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච 

නනකහතු නකහතුවිප්පයුත්කතො කචව නන ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 
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1-6. කෙතුදුෙ-චූළන්තරදුෙං 

8. නකහතුං නඅප්පච්චයංධම්මංපටිච්චනකහතුනඅප්පච්චකයොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅප්පච්චයං
ධම්මංපටිච්චනකහතුනඅප්පච්චකයොචනනකහතු නඅප්පච්චකයොචධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුං නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅප්පච්චකයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු නඅප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං
නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅප්පච්චකයො ච නනකහතු 

නඅප්පච්චකයොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං නඅප්පච්චයඤ්ච නනකහතුං නඅප්පච්චයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකහතු නඅප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං
නඅප්පච්චයඤ්ච නනකහතුං නඅප්පච්චයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅප්පච්චකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුංනඅප්පච්චයඤ්ච 
නනකහතුං නඅප්පච්චයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅප්පච්චකයො ච

නනකහතුනඅප්පච්චකයො චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3). 

කහතුයා නව. 

නකහතුංනඅසඞ්ඛතංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනසනිදස්සනංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනරූපිංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනඅරූපිංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුං නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නක ොකුත්තරං
ධම්මං පටිච්ච…. 

නකහතුං නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
නනකෙනචි විඤ්කඤයයංධම්මංපටිච්ච…. 

1-13-18. කෙතුදුෙ-ආසොදික ොච්ඡොනි 
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9. නකහතුංකනොආසවං ධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනකනොආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනසාසවං ධම්මං පටිච්ච…කප.…නකහතුංනඅනාසවං ධම්මං 
පටිච්ච…. 

නකහතුංනආසවසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංකනොආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්චධම්මං පටිච්ච…. 

නකහතුංනඅනාසවඤ්කචවනකනොචආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුං නආසවඤ්කචවනආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනආසවවිප්පයුත්තඤ්කචවනකනොචආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුං ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං 
ආසවවිප්පයුත්තංනඅනාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

1-19-53. කෙතුදුෙ-සඤ්කඤොජනාදිදුොනි 

10. නකහතුං කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
කනොගන්ථංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංකනොඔඝංධම්මං පටිච්ච…කප.…නකහතුංකනොකයොගංධම්මං 
පටිච්ච…. 

නකහතුං කනොනීවරෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංකනොපරාමාසංධම්මංපටිච්ච…. 

1-54-81. කෙතුදුෙ-මෙන්තරදුෙං 

11. නකහතුං නසාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

නකහතුංනචිත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනකචතසිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුං කනොචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං 
නචිත්තසංසට්ඨංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකහතුංනචිත්තසමුට්ඨානංධම්මං 
පටිච්ච…. 
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නකහතුං නචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං 
නචිත්තානුපරිවත්තිංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුං නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං 
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං 
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනඅජ්ඣත්තිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනබ්ාහිරංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනඋපාදාධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුං නඋපාදින්නංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනඅනුපාදින්නංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුං කනොඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං කනොකික සං
ධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

1-82. කෙතුදුෙ-පිට්ඨිදුෙං 

12. නකහතුං නදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනනදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…. 

13. නකහතුං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
නනභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නනදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුංනනභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

14. නකහතුං නසවිතක්ෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකහතුංනඅවිතක්ෙං
ධම්මං පටිච්ච…කප.…නකහතුංනසවිචාරංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකහතුං
නඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නසප්පීතිෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නකහතුං නඅප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නනපීතිසහගතං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.… නකහතුං නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
නනසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නඋකපක්ඛාසහගතං
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නනඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 
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15. නකහතුං නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
නනොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නරූපාවචරං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නකහතුං නනරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං 
නඅරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නනඅරූපාවචරං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…. 

16. නකහතුං නපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
නඅපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නනියයානිෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නකහතුං නඅනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
නනියතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං නඅනියතං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.…. 

නකහතුං නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච…කප.…. නකහතුං නඅනුත්තරං
ධම්මං පටිච්ච…කප.…. 

17. නකහතුං නසරෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසරකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (නව.) 

නකහතුංනඅරෙංධම්මංපටිච්චනකහතුනඅරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.නකහතුංනඅරෙංධම්මංපටිච්චනනකහතුනඅරකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු

නඅරකෙොචනනකහතුනඅරකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නඅරෙං ධම්මං
පටිච්ච නකහතු නඅරකෙො ච නනකහතු නඅරකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං නඅරෙඤ්ච නනකහතුං නඅරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅරෙඤ්ච
නනකහතුං නඅරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅරෙඤ්ච නනකහතුං නඅරෙඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅරකෙො ච නනකහතු නඅරකෙො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.)කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

2-6-1. සකෙතුොදිදුොනි-කෙතුදුෙං 

18. නසකහතුෙං නකහතුංධම්මංපටිච්චනසකහතුකෙොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසකහතුෙං නකහතුංධම්මංපටිච්චනඅකහතුකෙො 
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙං නකහතුං ධම්මං
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පටිච්ච නසකහතුකෙො නකහතු ච නඅකහතුකෙො නකහතු ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅකහතුෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චනසකහතුකෙො 
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකහතුෙං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච නසකහතුකෙො නකහතු ච නඅකහතුකෙො නකහතු ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නසකහතුෙං නකහතුඤ්ච නඅකහතුෙං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නසකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙං
නකහතුඤ්චනඅකහතුෙංනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්චනඅකහතුකෙොනකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙං නකහතුඤ්ච නඅකහතුෙං
නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චනසකහතුකෙොනකහතුචනඅකහතුකෙොනකහතුච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

19. නඅකහතුෙං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො නනකහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං.(සබ්බ්ත්ථඑෙං.) 

20. නකහතුසම්පයුත්තංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නකහතුවිප්පයුත්තං නනකහතුංධම්මං පටිච්ච…. 

21. නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅකහතුෙඤ්කචව නන ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුඤ්කචව
නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… 

නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචවනනචකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

22. නකහතුං නසකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකහතුං
නඅකහතුෙංනකහතුං ධම්මංපටිච්ච…. 

7-13-1. චූළන්තරදුොනි-කෙතුදුෙං 

23. නඅප්පච්චයං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅසඞ්ඛතංනකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

නසනිදස්සනංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 
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නසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅප්පටිඝං නකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

නරූපිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅරූපිං නකහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…. 

නක ොකියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නක ොකුත්තරං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච…. 

නකෙනචි විඤ්කඤයයං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නනකෙනචි 
විඤ්කඤයයංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

14-19-1. ආසෙක ොච්ඡෙ-කෙතුදුෙං 

24. කනොආසවං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නකනොආසවංනකහතුං
ධම්මං පටිච්ච…. 

නසාසවංනකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…නඅනාසවංනකහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…. 

නආසවසම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නආසවවිප්පයුත්තං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නආසවඤ්කචව නඅනාසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅනාසවඤ්කචවනකනො චආසවංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නආසවඤ්කචවනආසවවිප්පයුත්තඤ්චනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ආසවං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…ආසවවිප්පයුත්තංනඅනාසවං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

20-54-1. සඤ්කඤොජනාදිදුොනි-කෙතුදුෙං 

25. කනොසඤ්කඤොජනං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

26. කනොගන්ථං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

27. කනොඔඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… කනොකයොගං නකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

28. කනොනීවරෙං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

29. කනොපරාමාසං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 
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55-68-1. මෙන්තරදුොනි-කෙතුදුෙං 

30. නසාරම්මෙං නකහතුංධම්මංපටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

31. නචිත්තං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නකචතසිෙංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නචිත්තසම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නචිත්තසංසට්ඨං 
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නචිත්තසමුට්ඨානංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

32. නචිත්තසහභං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නචිත්තානුපරිවත්තිං
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.… නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානංනකහතුංධම්මං
පටිච්ච…කප.… නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…. 

33. නඅජ්ඣත්තිෙංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නබ්ාහිරංනකහතුං
ධම්මංපටිච්ච…. 

කනොඋපාදානකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

34. නඋපාදින්නං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනුපාදින්නං
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

69-82-1. උපාදානාදිදුොනි-කෙතුදුෙං 

35. කනොඋපාදානං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

36. කනොකික සං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නකනොකික සං
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

83-1. පිට්ඨිදුෙ-කෙතුදුෙං 

37. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නභාවනාය

පහාතබ්බ්ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච …කප.… නනභාවනාය පහාතබ්බ්ං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං 
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං ධම්මං 
පටිච්ච…කප.… නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 
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38. නසවිතක්ෙං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නඅවිතක්ෙංනකහතුං
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසවිචාරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නඅවිචාරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසප්පීතිෙං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නඅප්පීතිෙංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නපීතිසහගතං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නනපීතිසහගතං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නසුඛසහගතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නනසුඛසහගතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඋකපක්ඛාසහගතං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නනඋකපක්ඛාසහගතං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…. 

39. නොමාවචරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නනොමාවචරං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නරූපාවචරං නකහතුං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නනරූපාවචරංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

40. නඅරූපාවචරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නනඅරූපාවචරං
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නපරියාපන්නං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅපරියාපන්නං
නකහතුං ධම්මංපටිච්ච…. 

41. නනියයානිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනියයානිෙං
නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…නනියතං නකහතුංධම්මංපටිච්ච…කප.…
නඅනියතංනකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නසඋත්තරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නඅනුත්තරං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච…. 

42. නසරෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නඅරෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චනඅරකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.නඅරෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො

නකහතුචනඅරකෙොනකහතුචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නසරෙං නකහතුඤ්ච නඅරෙං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො

නකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

43. නසරෙං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නනකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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නඅරෙං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො නනකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1). 

කහතුයාද්කව…කප.…අවිගකතද්කව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

100-2-6. සරණදුෙ-සකෙතුොදිදුොනි 

44. නසරෙං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං
නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං
පටිච්ච…. 

නසරෙං නකහතුවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

45. නසරෙං නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසරෙංනඅකහතුෙඤ්කචවනනචකහතුං ධම්මංපටිච්ච…කප.…නසරෙං
නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං
නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචවනනචකහතුංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනකහතුංනසකහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනකහතුංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

100-7-13. සරණදුෙ-චූළන්තරදුොනි 

46. නසරෙං නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං
නඅසඞ්ඛතං ධම්මං පටිච්ච…. 

නසරෙංනසනිදස්සනංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනරූපිංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅරූපිංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙං නක ොකුත්තරංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙං නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං
නනකෙනචි විඤ්කඤයයංධම්මංපටිච්ච…. 

100-14-19. සරණදුෙ-ආසෙක ොච්ඡෙං 
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47. නසරෙං කනොආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනකනොආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනසාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅනාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනආසවසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනආසවවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනආසවඤ්කචවනඅනාසවඤ්චධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅනාසවඤ්කචවනකනොචආසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙං නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච…කප.… නසරෙං නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ආසවං
ධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනආසවවිප්පයුත්තංනසාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනආසවවිප්පයුත්තංනඅනාසවංධම්මංපටිච්ච…. 

100-20-54. සරණදුෙ-සඤ්කඤොජනාදිදුොනි 

48. නසරෙං කනොසඤ්කඤොජනංධම්මංපටිච්ච…. 

49. නසරෙං කනොගන්ථං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං කනොඔඝං
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං කනොකයොගං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසරෙං කනොනීවරෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං කනොපරාමාසං
ධම්මංපටිච්ච…. 

100-55-68. සරණදුෙ-මෙන්තරදුොනි 

50. නසරෙං නසාරම්මෙංධම්මංපටිච්ච….(සංඛිත්තං.) 

නසරෙංනචිත්තංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනකචතසිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙං නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං 
නචිත්තසංසට්ඨංධම්මංපටිච්ච…. 
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නසරෙං නචිත්තසමුට්ඨානංධම්මං පටිච්ච…. 

නසරෙං නචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං 
නචිත්තානුපරිවත්තිංධම්මංපටිච්ච…. 

51. නසරෙං නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසරෙංනචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මංපටිච්ච…කප.…නසරෙං
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිංධම්මං පටිච්ච…. 

නසරෙංනඅජ්ඣත්තිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනබ්ාහිරංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඋපාදාධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඋපාදින්නංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅනුපාදින්නංධම්මංපටිච්ච…. 

100-69-82. සරණදුෙ-උපාදානාදිදුොනි 

52. නසරෙං නඋපාදානංධම්මංපටිච්ච…. 

53. නසරෙං කනොකික සංධම්මංපටිච්ච…. 

100-83. සරණදුෙ-දස්සනාදිදුොනි 

54. නසරෙං නදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නසරෙං
නනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං නභාවනාය
පහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච…කප.…නසරෙංනනභාවනාය පහාතබ්බ්ංධම්මං

පටිච්ච …කප.… නසරෙං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 

…කප.… නසරෙං නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච…කප.…නසරෙංනභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මං පටිච්ච…. 

නසරෙංනනභාවනායපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්ච…. 

55. නසරෙං නසවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං
නඅවිතක්ෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…නසරෙං නසවිචාරංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅවිචාරංධම්මංපටිච්ච…. 

56. නසරෙං නසප්පීතිෙංධම්මංපටිච්ච…කප.…නසරෙංනඅප්පීතිෙං
ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසරෙං නනපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං නසුඛසහගතං
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ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං නනසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
නසරෙං නඋකපක්ඛාසහගතංධම්මංපටිච්ච…. 

57. නසරෙං නනඋකපක්ඛාසහගතංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනොමාවචරංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනනොමාවචරංධම්මංපටිච්ච…. 

58. නසරෙං නරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං
නනරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච…කප.… නසරෙං නඅරූපාවචරං ධම්මං
පටිච්ච…. 

නසරෙංනනඅරූපාවචරංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනපරියාපන්නංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅපරියාපන්නංධම්මංපටිච්ච…. 

59. නසරෙං නනියයානිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅනියයානිෙංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙං නනියතංධම්මංපටිච්ච…. 

නසරෙංනඅනියතංධම්මංපටිච්ච…. 

60. නසරෙං නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසඋත්තකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

නසරෙංනඅනුත්තරංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනඅනුත්තකරොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නඅරෙංනඅනුත්තරංධම්මංපටිච්චනඅරකෙොනඅනුත්තකරොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නඅනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅනුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නඅනුත්තරං
ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅනුත්තකරො ච නඅරකෙො නඅනුත්තකරො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නසරෙං නඅනුත්තරඤ්ච නඅරෙං නඅනුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

නසරකෙො නඅනුත්තකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 
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කහතුයා පඤ්ච. (සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො. සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි
නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි සම්පයුත්තවාරම්පි පඤ්හාවාරම්පි
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මපච්චනීකයදුෙදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

පච්චනීයපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයතිෙපට්ඨානං 
1. කුස ත්තිෙං 

1-6. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

1. කුස ං ධම්මංපටිච්චනකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
කුසක  ඛන්කධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං. කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–කුස ංඑෙංඛන්ධං පටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කුස ං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො ච
නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –කුස ං එෙං ඛන්ධං
පටිච්ච තකයො ඛන්ධා…කප.… කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච
නඅකුසක ොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–කුසක ඛන්කධපටිච්ච

චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. (5) 

2. අකුස ංධම්මං පටිච්චනඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– අකුසක ඛන්කධපටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානංරූපං. අකුස ංධම්මං පටිච්ච
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–අකුස ංඑෙං ඛන්ධංපටිච්ච
තකයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ොචනඅබ්යාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. අකුස ං
ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(5) 

3. අබ්යාෙතං ධම්මංපටිච්චනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– විපාොබ්යාෙතං කිරියාබ්යාෙතං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… එෙං
මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව

මහාභූතා, මහාභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානංරූපං.අබ්යාෙතං ධම්මංපටිච්ච
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නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විපාොබ්යාෙතං…කප.… 

පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… මහාභූතං…කප.… අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –

විපාොබ්යාෙතංකිරියාබ්යාෙතං…කප.….(3) (සංඛිත්තං.) 

4. කුස ඤ්ච අබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කුසක  ඛන්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච
චිත්තසමුට්ඨානංරූපං.කුස ඤ්චඅබ්යාෙතඤ්චධම්මංපටිච්ච නඅකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ඤ්ච අබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකුසක ොචනඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අකුස ඤ්ච අබ්යාෙතඤ්චධම්මංපටිච්ච නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.අකුස ඤ්චඅබ්යාෙතඤ්චධම්මංපටිච්ච නඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ඤ්ච අබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) 

(චිත්තසමුට්ඨානරූපකමව එත්ථවත්තති, එකූනවීසතිපඤ්හාොතබ්බ්ා.) 

ආරම්මණපච්චකයො 

5. කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආරම්මෙපච්චයා.කුස ංධම්මංපටිච්ච නඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
ආරම්මෙපච්චයා. කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිආරම්මෙපච්චයා.(3) 

අකුස ං ධම්මංපටිච්චනකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිආරම්මෙපච්චයා.
අකුස ංධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආරම්මෙපච්චයා.
අකුස ංධම්මංපටිච්චනකුසක ොචනඅබ්යාෙකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

ආරම්මෙපච්චයා.(3) 

අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආරම්මෙපච්චයා.අබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
ආරම්මෙපච්චයා. අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච 

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිආරම්මෙපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එකූනවීස, ආරම්මකෙ නව, අධිපතියා එකූනවීස, අනන්තකර

නව, සමනන්තකරනව, සහජාකතඑකූනවීස…කප.…අවිගකතඑකූනවීස. 

පච්චනීයං 

නකෙතු-නආරම්මණපච්චයා 
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6. අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා. අකුස ං ධම්මං පටිච්චනඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා. අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච 

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනකහතුපච්චයා.(3) 

අබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.
අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්චනඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. 
අබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චනකුසක ොචනඅකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

නකහතුපච්චයා. (3) 

7. කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආරම්මෙපච්චයා.කුස ංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
නආරම්මෙපච්චයා. කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච 

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනආරම්මෙපච්චයා.(3) 

අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආරම්මෙපච්චයා.අකුස ංධම්මං පටිච්චනකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජති
නආරම්මෙපච්චයා. අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච

ධම්මා උප්පජ්ජන්තිනආරම්මෙපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

නකහතුයාඡ, නආරම්මකෙපන්නරස, නඅධිපතියාඑකූනවීස…කප.…
කනොවිගකත පන්නරස. 

(පච්චනීයං විත්ථාකරතබ්බ්ං. සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි 

විත්ථාකරතබ්බ්ං. පච්චයවාකරපි කහතුයා ඡබ්බීස, ආරම්මකෙ 
අට්ඨාරස…කප.… අවිගකත ඡබ්බීස. නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි 

සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

1. කුස ත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

8. කුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
කුසක ොධම්කමො නඅකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ො
ධම්කමො නඅබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො
ධම්කමො නඅකුස ස්ස ච නඅබ්යාෙතස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. කුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ච නඅකුස ස්ස ච ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(5) 
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9. අකුසක ොධම්කමො නඅකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.
අකුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
අකුසක ො ධම්කමො නඅබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
අකුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ච නඅබ්යාෙතස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො.අකුසක ොධම්කමොනකුස ස්සචනඅකුස ස්සච

ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (5) 

අබ්යාෙකතො ධම්කමො නකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
අබ්යාෙකතො ධම්කමො නඅකුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
අබ්යාෙකතො ධම්කමො නකුස ස්ස ච නඅකුස ස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

10. කුසක ො ධම්කමො නකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො…. (ඡ පඤ්හා.) 

අකුසක ො ධම්කමො නඅකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො…. (ඡපඤ්හා.) 

අබ්යාෙකතො ධම්කමො නඅබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො….(ඡපඤ්හා, සංඛිත්තං.) 

11. කහතුයා කතරස, ආරම්මකෙ අට්ඨාරස, අධිපතියා සත්තරස, 

අනන්තකර කසොළස, සමනන්තකර කසොළස, සහජාකත එකූනවීස, 

අඤ්ඤමඤ්කඤනව, නිස්සකයඡබ්බීස, උපනිස්සකයඅට්ඨාරස, පුකරජාකත

ඡ, පච්ඡාජාකත නව, ආකසවකන නව, ෙම්කම කතරස, විපාකෙ තීණි, 

ආහාකර කතරස…කප.… මග්කග කතරස, සම්පයුත්කත නව, විප්පයුත්කත
ද්වාදස…කප.…අවිගකතඡබ්බීස.(පඤ්හාවාරං විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

2. කෙදනාත්තිෙං 

1-6. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

12. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – සුඛාය කවදනාය

සම්පයුත්කත ඛන්කධ පටිච්ච සුඛකවදනා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.…(මහාභූතානත්ථි).සුඛාය කවදනායසම්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො 
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ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං
ධම්මංපටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.සුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනසුඛායකවදනාය
සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. සුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නදුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. සුඛාය 

කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය

සම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(7) 

13. දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චනදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. දුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. දුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නදුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. දුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය

සම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(7) 

14. අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං
පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.අදුක්ඛමසුඛායකවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා
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උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං 
පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(7) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙවීස, ආරම්මකෙඑෙවීස…කප.…අවිගකතඑෙවීස. 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

15. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

නකහතුයා එෙවීස, නආරම්මකෙ එෙවීස…කප.… නවිප්පයුත්කත 
චුද්දස…කප.…කනොවිගකතඑෙවීස. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි 
සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

2. කෙදනාත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

16. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. සුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො 
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තස්ස ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.සුඛායකවදනායසම්පයුත්කතො ධම්කමොනදුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ච
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.සුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමො
නසුඛායකවදනායසම්පයුත්තස්සචනදුක්ඛායකවදනාය සම්පයුත්තස්සච
ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.සුඛායකවදනායසම්පයුත්කතො ධම්කමො
නසුඛායකවදනායසම්පයුත්තස්සචනදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තස්සච 
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නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො. (7) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එෙවීස, ආරම්මකෙ එෙවීස…කප.… අවිගකත එෙවීස.
(පඤ්හාවාරං විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

3. විපාෙත්තිෙං 

1-6. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

17. විපාෙං ධම්මංපටිච්චනවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ච නවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(පඤ්චපඤ්හා.) 

18. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මංපටිච්චනකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ච නවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(පඤ්චපඤ්හා.) 

19. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච 
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංපටිච්චනවිපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
නවිපාෙධම්මධම්කමො ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
නවිපාකෙො ච නවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
(පඤ්චපඤ්හා.) 

20. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

168 

පටුන 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච
ධම්මංපටිච්චනකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නවිපාෙධම්මධම්කමො ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ච නවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(5) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මං පටිච්ච
නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මඤ්ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මඤ්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ච

නවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

21. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
ආරම්මෙපච්චයා…තීණි. 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආරම්මෙපච්චයා…තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිආරම්මෙපච්චයා… (පඤ්ච
පඤ්හා). 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිආරම්මෙපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

22. කහතුයා කතවීස, ආරම්මකෙ චුද්දස…කප.… අවිගකත කතවීස.
(සංඛිත්තං.) 

නකහතුයාඅට්ඨාරස, නආරම්මකෙපන්නරස. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි
සම්පයුත්තවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

3. විපාෙත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

පච්චයචතුක්ෙං 
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පටුන 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

23. විපාකෙො ධම්කමොනවිපාෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.
විපාකෙො ධම්කමො නවිපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
විපාකෙො ධම්කමො නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. විපාකෙො ධම්කමො නවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.
විපාකෙො ධම්කමො නවිපාෙස්ස ච නවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

24. විපාකෙො ධම්කමො නවිපාෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. විපාකෙො ධම්කමො නවිපාෙධම්මධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. විපාකෙො ධම්කමො නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. විපාකෙො ධම්කමො නවිපාෙස්ස ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. විපාකෙො ධම්කමො නවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. විපාකෙො ධම්කමො නවිපාෙස්ස ච නවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච 

ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(6) 

විපාෙධම්මධම්කමො නවිපාෙධම්මධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. විපාෙධම්මධම්කමො නවිපාෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. විපාෙධම්මධම්කමො නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. විපාෙධම්මධම්කමො නවිපාෙස්ස ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. විපාෙධම්මධම්කමො නවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච 

නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. විපාෙධම්මධම්කමො නවිපාෙස්ස ච නවිපාෙධම්මධම්මස්ස ච

ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.(6) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ඡ.(සංඛිත්තං.) 

25. කහතුයා කතරස, ආරම්මකෙ අට්ඨාරස, අධිපතියා සත්තරස, 

අනන්තකරකසොළස…කප.…පුකරජාකතඡ, පච්ඡාජාකතනව, ආකසවකනඡ, 

ෙම්කම චුද්දස, විපාකෙ පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය අට්ඨාරස…කප.… විප්පයුත්කත

ද්වාදස…කප.…අවිගකතඡබ්බීස. (පඤ්හාවාරංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

4. උපාදින්නත්තිෙං 

1-6. පටිච්චොරාදි 
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පටුන 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

26. උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්චනඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච
නඅනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච 

නඅනුපාදින්නුපාදානිකයො ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(5) 

අනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච 

නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්නුපාදානිකයො ච

නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නඅනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ච නඅනුපාදින්නුපාදානිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(5) 

අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

උපාදින්නුපාදානියඤ්ච අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
උපාදින්නුපාදානියඤ්ච අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
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උපාදින්නුපාදානියඤ්ච අනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

27. කහතුයා එකූනවීස, ආරම්මකෙ නව, අධිපතියා එොදස…කප.…
සහජාකත එකූනවීස. (සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි
සංසට්ඨවාරම්පිසම්පයුත්තවාරම්පි විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

4. උපාදින්නත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

28. උපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නඋපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. උපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…කප.…. 

29. උපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නඋපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. උපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
උපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. උපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො 
නඋපාදින්නුපාදානියස්ස ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියස්ස ච ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. උපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියස්ස ච ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
නඋපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
නඋපාදින්නුපාදානියස්ස ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියස්ස ච ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියස්ස ච ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියස්ස 
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…කප.…පඤ්ච.(සංඛිත්තං.) 
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30. කහතුයා කතරස, ආරම්මකෙ පන්නරස, අධිපතියා එොදස.
(පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

5. සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

31. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච 
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (5) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච 

නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච

නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙංධම්මංපටිච්චනඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච 
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙංධම්මංපටිච්ච
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්චනසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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සංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච

නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…තීණි. 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එකූනවීස, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත එකූනවීස. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි 
සම්පයුත්තවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.පඤ්හාවාකරනසදිසං.) 

32. කහතුයා කතරස, ආරම්මකෙ පන්නරස, අධිපතියා පන්නරස, 

අනන්තකර කසොළස…කප.… පුකරජාකත ඡ, පච්ඡාජාකත නව, ආකසවකන

අට්ඨ, ෙම්කම කතරස, විපාකෙ අට්ඨ, ආහාකර කතරස…කප.… මග්කග

කතරස, විප්පයුත්කතද්වාදස…කප.…අවිගකතඡබ්බීස. 

6. විතක්ෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

33. සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො ච
නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ච
නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. 
සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො ච
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො ච
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ච නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(7) 

34. අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නසවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච
නසවිතක්ෙසවිචාකරො ච නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කහතුපච්චයා.අවිතක්ෙවිචාරමත්තංධම්මංපටිච්චනඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො
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ච නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො ච
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො ච 
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ච නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා. (7) 

අවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. 

සවිතක්ෙසවිචාරඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචාරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නසවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. 

අවිතක්ෙවිචාරමත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචාරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නසවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. 

සවිතක්ෙසවිචාරඤ්ච අවිතක්ෙවිචාරමත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නසවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.… සත්ත. 

සවිතක්ෙසවිචාරඤ්ච අවිතක්ෙවිචාරමත්තඤ්ච අවිතක්ෙඅවිචාරඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑකූනපඤ්ඤාස, ආරම්මකෙඑකූනපඤ්ඤාස…කප.…අවිගකත 
එකූනපඤ්ඤාස.(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

7. පීතිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

35. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. පීතිසහගතංධම්මංපටිච්චනසුඛසහගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො ච 

නඋකපක්ඛාසහගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. පීතිසහගතං
ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො ච නඋකපක්ඛාසහගකතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො ච
නසුඛසහගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. පීතිසහගතං ධම්මං
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පටිච්චනපීතිසහගකතොචනසුඛසහගකතොචනඋකපක්ඛාසහගකතොචධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(7) 

සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. 

උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…සත්ත. 

පීතිසහගතඤ්ච සුඛසහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…සත්ත.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඅට්ඨවීස, ආරම්මකෙචතුවීස…කප.…අවිගකතඅට්ඨවීස. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි පඤ්හාවාරම්පි සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරතබ්බ්ං). 

8. දස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

36. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. දස්සකනන
පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච 

නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ච නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොචනභාවනාය පහාතබ්කබ්ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(5) 

භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන 

පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 
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දස්සකනන පහාතබ්බ්ඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච
ධම්මං පටිච්චනදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි. 

භාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච
ධම්මං පටිච්චනදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…

තීණි. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා එකූනවීස…කප.… අවිගකත එකූනවීස.
(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි පඤ්හාවාරම්පි
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

9. දස්සනකෙතුත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

37. දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඡබ්බීස…කප.…අවිගකතඡබ්බීස.(විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

10. ආචය ාමිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

38. ආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. ආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නඅපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. ආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නකනවාචයගාමනාපචයගාමී
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ආචයගාමංධම්මංපටිච්ච නඅපචයගාමීච
නකනවාචයගාමනාපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
ආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී ච නඅපචයගාමී ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(5) 

අපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නඅපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. අපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නකනවාචයගාමනාපචයගාමී
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අපචයගාමංධම්මංපටිච්චනආචයගාමීච
නකනවාචයගාමනාපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
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අපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී ච නඅපචයගාමී ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

කනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච
නඅපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කනවාචයගාමනාපචයගාමං
ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී ච නඅපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.(3) 

ආචයගාමඤ්ච කනවාචයගාමනාපචයගාමඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආචයගාමඤ්ච
කනවාචයගාමනාපචයගාමඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅපචයගාමී ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආචයගාමඤ්ච කනවාචයගාමනාපචයගාමඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී ච නඅපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අපචයගාමඤ්ච කනවාචයගාමනාපචයගාමඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අපචයගාමඤ්ච 
කනවාචයගාමනාපචයගාමඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅපචයගාමී ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අපචයගාමඤ්ච කනවාචයගාමනාපචයගාමඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී ච නඅපචයගාමී ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑකූනවීස.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

11. කසක්ඛත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

39. කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නඅකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නඅකසක්කඛො ච
නකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. කසක්ඛං 
ධම්මං පටිච්ච නකසක්කඛො ච නඅකසක්කඛො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(5) 
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අකසක්ඛං ධම්මංපටිච්චනඅකසක්කඛොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකසක්කඛො ච
නකනවකසක්ඛනාකසක්කඛොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.අකසක්ඛං
ධම්මං පටිච්ච නකසක්කඛො ච නඅකසක්කඛො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා. (5) 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මංපටිච්චනකසක්කඛො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කනවකසක්ඛනාකසක්ඛංධම්මංපටිච්චනඅකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කනවකසක්ඛනාකසක්ඛංධම්මංපටිච්චනකසක්කඛො

ච නඅකසක්කඛොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

කසක්ඛඤ්ච කනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකසක්කඛො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කසක්ඛඤ්ච කනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නඅකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කසක්ඛඤ්ච
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච ධම්මං පටිච්චනකසක්කඛො ච නඅකසක්කඛො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

අකසක්ඛඤ්ච කනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකසක්කඛො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකසක්ඛඤ්චකනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච
ධම්මංපටිච්ච නඅකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකසක්ඛඤ්ච
කනවකසක්ඛනාකසක්ඛඤ්ච ධම්මං පටිච්චනකසක්කඛො ච නඅකසක්කඛො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑකූනවීස.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

12. පරිත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

40. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නපරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පමාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.පරිත්තංධම්මංපටිච්චනපරිත්කතොචනඅප්පමාකෙොචධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො ච

නඅප්පමාකෙොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 
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මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච නපරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පමාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච නපරිත්කතො ච නඅප්පමාකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. මහග්ගතංධම්මංපටිච්චනමහග්ගකතොච

නඅප්පමාකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(5) 

අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පමාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච නපරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. අප්පමාෙංධම්මංපටිච්චනමහග්ගකතොචනඅප්පමාකෙොච
ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.අප්පමාෙංධම්මංපටිච්චනපරිත්කතොච

නමහග්ගකතොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

පරිත්තඤ්ච අප්පමාෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පරිත්තඤ්ච අප්පමාෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නඅප්පමාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.පරිත්තඤ්ච අප්පමාෙඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො ච නඅප්පමාකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

පරිත්තඤ්චමහග්ගතඤ්චධම්මංපටිච්චනපරිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅප්පමාකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.පරිත්තඤ්චමහග්ගතඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නපරිත්කතො ච නඅප්පමාකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. පරිත්තඤ්ච මහග්ගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො ච

නඅප්පමාකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාකතවීස, ආරම්මකෙචුද්දස.(සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

13. පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

41. පරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නපරිත්තාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…. 

කහතුයාඑෙවීස…කප.…අවිගකතඑෙවීස. 

14. හීනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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42. හීනං ධම්මං පටිච්ච නහීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

(සංකිලිට්ඨසංකික සිෙත්තිෙසදිසං.) 

කහතුයා එකූනවීස…කප.…අවිගකතඑකූනවීස. 

15. මිච්ඡත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

43. මච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නමච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.මච්ඡත්තනියතංධම්මංපටිච්චනසම්මත්තනියකතො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මච්ඡත්තනියතං ධම්මං
පටිච්ච නසම්මත්තනියකතො ච නඅනියකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. මච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නමච්ඡත්තනියකතො ච

නසම්මත්තනියකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(5) 

සම්මත්තනියතංධම්මං පටිච්චනසම්මත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නමච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නඅනියකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච
නමච්ඡත්තනියකතො ච නඅනියකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
සම්මත්තනියතංධම්මංපටිච්ච නමච්ඡත්තනියකතොචනසම්මත්තනියකතොච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

අනියතං ධම්මං පටිච්ච නමච්ඡත්තනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

මච්ඡත්තනියතඤ්ච අනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නමච්ඡත්තනියකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

සම්මත්තනියතඤ්ච අනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නමච්ඡත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑකූනවීස.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

16. මග් ාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

181 

පටුන 

44. මග්ගාරම්මෙං ධම්මංපටිච්චනමග්ගාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. මග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නමග්ගකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නමග්ගාධිපති
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. මග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නමග්ගාරම්මකෙො ච නමග්ගාධිපති ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
මග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නමග්ගකහතුකෙො චනමග්ගාධිපතිචධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.මග්ගාරම්මෙං ධම්මංපටිච්චනමග්ගාරම්මකෙො
ච නමග්ගකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. මග්ගාරම්මෙං
ධම්මං පටිච්ච නමග්ගාරම්මකෙො ච නමග්ගකහතුකෙො ච නමග්ගාධිපති ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(7) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා පඤ්චතිංස…කප.… අවිගකත පඤ්චතිංස. (සබ්බ්ත්ථ 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

17. උප්පන්නත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

45. උප්පන්කනො ධම්කමො නඅනුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙනව. 

18. අතීතත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

46. පච්චුප්පන්කනො ධම්කමො නඅතීතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන 
පච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙනව. 

19. අතීතාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

47. අතීතාරම්මෙං ධම්මංපටිච්චනඅතීතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනාගතාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නපච්චුප්පන්නාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.අතීතාරම්මෙං
ධම්මං පටිච්ච නඅතීතාරම්මකෙො ච නපච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනාගතාරම්මකෙො ච නපච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
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කහතුපච්චයා. අතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නඅතීතාරම්මකෙො ච
නඅනාගතාරම්මකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අතීතාරම්මෙං
ධම්මං පටිච්ච නඅතීතාරම්මකෙො ච නඅනාගතාරම්මකෙො ච 

නපච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (7) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙවීස…කප.…අවිගකතඑෙවීස. 

20. අජ්ඣත්තත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

48. අජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච නබ්හිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

බ්හිද්ධාධම්මංපටිච්චනඅජ්ඣත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා 

… කහතුයාද්කව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

21. අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

49. අජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මංපටිච්චනඅජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

කහතුයාඡ. 

22. සනිදස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

50. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.අනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනසප්පටිකඝොච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
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අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ච

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(6) 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ. 

අනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා අට්ඨාරස, ආරම්මකෙ තීණි…කප.… අවිගකත අට්ඨාරස. 

(සබ්බ්ත්ථ විත්ථාකරො. සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි 

විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

51. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො නඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො නඅනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච නඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
නඅනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච නඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ච ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(6) 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

52. කහතුයාඡ, ආරම්මකෙනව.(පඤ්හාවාරංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයදුෙපට්ඨානං 
1. කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 
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1. කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

කහතුං ධම්මං පටිච්ච සම්පයුත්තො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං; 
පටිසන්ධික්ඛකෙ…කප.… කහතුං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුංධම්මංපටිච්චනකහතුචනනකහතුචධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නකහතුංධම්මං පටිච්චනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුං

ධම්මං පටිච්චනකහතුචනනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

කහතුඤ්ච නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. කහතුඤ්ච නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුඤ්ච නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු ච

නනකහතුච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත නව.
(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

2. කහතු ධම්කමො නකහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

කහතු ධම්කමො නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… 

තීණි. 

නකහතු ධම්කමො නනකහතුස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

කහතු ච නකහතු ච ධම්මා නකහතුස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

3. කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ නව…කප.… අවිගකත නව.
(පඤ්හාවාරම්පිඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

2. සකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

4. සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ච නඅකහතුකෙො ච 

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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අකහතුෙංධම්මංපටිච්චනඅකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ච නඅකහතුකෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

සකහතුෙඤ්ච අකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සකහතුෙඤ්ච අකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සකහතුෙඤ්චඅකහතුෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො ච නඅකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ ඡ…කප.… අවිගකත නව.
(සහජාතවාරම්පි…කප.… පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

3. කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

5. කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුසම්පයුත්තං 
ධම්මං පටිච්ච නකහතුසම්පයුත්කතො ච නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

කහතුවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුවිප්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 
නකහතුසම්පයුත්කතො ච නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා. (3) 

කහතුසම්පයුත්තඤ්ච කහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකහතුසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුසම්පයුත්තඤ්ච 
කහතුවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතුවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. කහතුසම්පයුත්තඤ්ච කහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නකහතුසම්පයුත්කතො ච නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පි විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

4. කෙතුසකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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6. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතුකචවනඅකහතුකෙො
ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චනඅකහතුකෙො කචවනනකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච

නඅකහතුකෙොකචවනනකහතුච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො කචව
නනකහතුච ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සකහතුෙඤ්කචවනචකහතුං
ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව
නඅකහතුකෙො ච නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා. (3) 

කහතුඤ්කචවසකහතුෙඤ්චසකහතුෙඤ්කචවනචකහතුංධම්මංපටිච්ච 

නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කහතුඤ්කචවසකහතුෙඤ්ච සකහතුෙඤ්කචවනචකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච
නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පි විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

5. කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

7. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව
නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුඤ්කචව
කහතුසම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච නකහතුවිප්පයුත්කතොකචවනනකහතුච 

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුඤ්කචවකහතුසම්පයුත්තඤ්චධම්මං 
පටිච්ච නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච නකහතුවිප්පයුත්කතො කචව

නනකහතුචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

කහතුසම්පයුත්තඤ්කචවනචකහතුංධම්මංපටිච්ච නකහතුවිප්පයුත්කතො
කචවනනකහතුචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව
න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුසම්පයුත්තඤ්කචවනචකහතුංධම්මංපටිච්ච 
නකහතුකචවනකහතුවිප්පයුත්කතොචනකහතුවිප්පයුත්කතොකචවනනකහතු

චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 
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කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච 

කහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච
කහතුසම්පයුත්තඤ්කචවනචකහතුඤ්ච ධම්මංපටිච්චනකහතුවිප්පයුත්කතො
කචව නනකහතු ධම්කමො ච උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුඤ්කචව
කහතුසම්පයුත්තඤ්චකහතුසම්පයුත්තඤ්කචවනචකහතුඤ්චධම්මංපටිච්ච 

නකහතුකචවනකහතුවිප්පයුත්කතොචනකහතුවිප්පයුත්කතොකචවනනකහතු

චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පි විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

6. නකෙතුසකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

8. නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා නව.(සහජාතවාරම්පි…කප.… පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

කහතුකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

7-8. සප්පච්චයදුොදි 

1-7. පටිච්චොරාදි 

9. සප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.)කහතුයාඑෙං. 

10. සප්පච්චකයො ධම්කමොනඅප්පච්චයස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. 

අප්පච්චකයො ධම්කමො නඅප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො.(සඞ්ඛතංසප්පච්චයසදිසං.) 

9. සනිදස්සනදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

11. අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.අනිදස්සනංධම්මං පටිච්චනසනිදස්සකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.අනිදස්සනංධම්මංපටිච්ච නසනිදස්සකනොචනඅනිදස්සකනො

චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 
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කහතුයාතීණි.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

10. සප්පටිඝදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

12. සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො ච නඅප්පටිකඝො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

අප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනසප්පටිකඝොචනඅප්පටිකඝොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සප්පටිඝඤ්ච අප්පටිඝඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො ච නඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

11. රූපීදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

13. රූපිං ධම්මං පටිච්ච නරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

12. ක ොකියදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

14. ක ොකියං ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.ක ොකුත්තරංධම්මංපටිච්චනක ොකිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (ක ොකුත්තරංධම්මංපටිච්චනක ොකිකයොචනක ොකුත්තකරො
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ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.) [අයං සඞ්ඛයා විචාකරතබ්බ්ා, 

නක ොකියනක ොකුත්තරධම්කමොනාමනත්ථි] (3) 

ක ොකියඤ්ච ක ොකුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථපඤ්ච.) 

13. කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

15. කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නකෙනචි විඤ්කඤකයයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච
නනකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කෙනචි
විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ච නනකෙනචි

විඤ්කඤකයයොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නනකෙනචි විඤ්කඤකයයො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච නකෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සංඛිත්තං.)කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

චූළන්තරදුෙංනිට්ඨිතං. 

14. ආසෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

16. ආසවංධම්මං පටිච්චකනොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
ආසවං ධම්මං පටිච්ච නකනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
ආසවංධම්මංපටිච්චකනොආසකවොචනකනොආසකවොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච නකනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කනොආසවංධම්මං පටිච්චකනොආසකවොචනකනොආසකවො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවඤ්ච කනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
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නකනොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ආසවඤ්චකනොආසවඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ච නකනොආසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.)කහතුයා නව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

15. සාසෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

17. සාසවංධම්මං පටිච්චනඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

අනාසවංධම්මං පටිච්චනඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
අනාසවං ධම්මං පටිච්ච නසාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනාසවං ධම්මං පටිච්ච නසාසකවො ච නඅනාසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

සාසවඤ්චඅනාසවඤ්චධම්මංපටිච්චනඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

16. ආසෙසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

18. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවසම්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො ච නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවවිප්පයුත්තං 
ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො ච නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
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නආසවසම්පයුත්කතො ච නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

17. ආසෙසාසෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

19. ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව
නඅනාසකවො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො කචව නකනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව
නඅනාසකවොචනඅනාසකවොකචව නකනොචආසකවොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

සාසවඤ්කචවකනොචආසවංධම්මංපටිච්චනඅනාසකවොකචවනකනොච
ආසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ආසවඤ්කචවසාසවඤ්චසාසවඤ්කචවකනොචආසවඤ්චධම්මංපටිච්ච 

නආසකවො කචවනඅනාසකවො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි.
කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථ නව.) 

18. ආසෙආසෙසම්පයුත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

20. ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්චනආසකවො කචව
නආසවවිප්පයුත්කතොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච 
නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව කනො ච 

ආසවඤ්චධම්මංපටිච්චකනොආසකවොකචවනආසවවිප්පයුත්කතොචධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.)කහතුයානව.(සබ්බ්ත්ථනව). 

19. ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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21. ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො

නඅනාසකවොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො 
නඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ආසවවිප්පයුත්තං සාසවඤ්ච ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො නකනොඅනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

ආසවකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

20-49. සඤ්කඤොජනදුොදි 

1-7. පටිච්චොරාදි 

22. සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… ගන්ථං ධම්මං පටිච්ච කනොගන්කථො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… ඔඝං ධම්මං පටිච්ච කනොඔකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… කයොගං ධම්මං පටිච්ච
කනොකයොකගො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… නීවරෙං ධම්මං
පටිච්චකනොනීවරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

50-54. පරාමාසදුොනි 

1-7. පටිච්චොරාදි 

23. පරාමාසං ධම්මං පටිච්ච කනොපරාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(ආසවකගොච්ඡෙසදිසං.) 

55. සාරම්මණදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

24. සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

අනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 
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සාරම්මෙඤ්ච අනාරම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්චනසාරම්මකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

56. චිත්තදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

25. චිත්තං ධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
එෙං. 

කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

චිත්තඤ්චකනොචිත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකනොචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.පඤ්ච). 

57-68. කචතසිෙදුොදි 

1-7. පටිච්චොරාදි 

26. කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

27. චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…. 

චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසංසට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

28. චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

29. චිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… චිත්තානුපරිවත්තිංධම්මංපටිච්චනචිත්තානුපරිවත්තී
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං
පටිච්ච නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච 
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච 
නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

194 

පටුන 

30. අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

බ්ාහිරං ධම්මං පටිච්ච නබ්ාහිකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

අජ්ඣත්තිෙඤ්ච බ්ාහිරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

31. උපාදාධම්මං පටිච්චකනොඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(1) 

කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච නකනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

උපාදා ච කනොඋපාදා ච ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

32. උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නඅනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

උපාදින්නඤ්ච අනුපාදින්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

මහන්තරදුෙංනිට්ඨිතං. 

69-74. උපාදානක ොච්ඡෙං 

33. උපාදානං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

75-82. කික සක ොච්ඡෙං 

34. කික සං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයානව. 

83. දස්සකනනපොතබ්බදුෙං 
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35. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. දස්සකනන
පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ච නනදස්සකනන

පහාතබ්කබ්ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

දස්සකනන පහාතබ්බ්ඤ්ච නදස්සකනන පහාතබ්බ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාපඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච. 

84. භාෙනායපොතබ්බදුෙං 

36. භාවනාය පහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්චනභාවනායපහාතබ්කබ්ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්චනනභාවනාය
පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං
පටිච්ච නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ච නනභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්චනභාවනාය පහාතබ්කබ්ොධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

භාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච නභාවනාය පහාතබ්බ්ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නභාවනායපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුයාපඤ්ච. 

85. දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

37. දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. දස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

86. භාෙනායපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

38. භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. භාවනාය
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පහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්චනනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

87-88. සවිතක්ෙදුොදි 

39. සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.)කහතුයානව. 

40. සවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.)කහතුයානව. 

89-92. සප්පීතිෙදුොදි 

41. සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

42. පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නනපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

43. සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නනසුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

44. උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නනඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 
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93-95. ොමාෙචරාදිදුොනි 

45. ොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච නනොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

46. රූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නනරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

47. අරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නනඅරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

අරූපාවචරඤ්ච නඅරූපාවචරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචකරො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) කහතුයාපඤ්ච. 

96. පරියාපන්නදුෙං 

48. පරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච නඅපරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච නඅපරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච නපරියාපන්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච නපරියාපන්කනො ච 

නඅපරියාපන්කනොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

පරියාපන්නඤ්ච අපරියාපන්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅපරියාපන්කනො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.)කහතුයාපඤ්ච. 

97. නිය්යානිෙදුෙං 

49. නියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච නනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

අනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච නනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 
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නියයානිෙඤ්චඅනියයානිෙඤ්චධම්මංපටිච්චනනියයානිකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) කහතුයාපඤ්ච. 

98. නියතදුෙං 

50. නියතංධම්මං පටිච්චනනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි. 

අනියතංධම්මංපටිච්චනනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

නියතඤ්ච අනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) කහතුයාපඤ්ච. 

99. සඋත්තරදුෙං 

51. සඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච නඅනුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(1) 

අනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නඅනුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. අනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නසඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නසඋත්තකරො ච නඅනුත්තකරො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

සඋත්තරඤ්ච අනුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅනුත්තකරො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) කහතුයාපඤ්ච. 

100. සරණදුෙං 

1-6. පටිච්චොරාදි 

52. සරෙංධම්මං පටිච්චනසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
සරෙංධම්මං පටිච්චනඅරකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. සරෙං
ධම්මංපටිච්චනසරකෙොචනඅරකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.

(3) 

අරෙංධම්මංපටිච්චනඅරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

සරෙඤ්ච අරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. (1) කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත
පඤ්ච. 

පච්චනීයං 
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නකෙතුපච්චකයො 

53. සරෙංධම්මං පටිච්චනසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.

(1) 

අරෙංධම්මං පටිච්චනනඅරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. 

(සංඛිත්තං.) 

නකහතුයාද්කව, නආරම්මකෙතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි 

සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

100. සරණදුෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

54. සරකෙොධම්කමො නසරෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.
සරකෙොධම්කමොනඅරෙස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.සරකෙො
ධම්කමොනසරෙස්ස චනඅරෙස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

අරකෙොධම්කමොනසරෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

55. සරකෙො ධම්කමො නසරෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. සරකෙො ධම්කමො නඅරෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයා චත්තාරි, ආරම්මකෙ චත්තාරි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තකර 

චත්තාරි…කප.…අවිගකතසත්ත. 

පච්චනීයුද්ධාකරො 

56. සරකෙො ධම්කමො නසරෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො, සහජාතපච්චකයන පච්චකයො, උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො, 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො, ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. 

සරකෙොධම්කමොනඅරෙස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො, 

සහජාතපච්චකයනපච්චකයො, උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

57. නකහතුයා සත්ත, නආරම්මකෙ සත්ත, නඅධිපතියා සත්ත, 
නඅනන්තකරසත්ත…කප.…කනොඅවිගකත චත්තාරි. 
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කහතුපච්චයානආරම්මකෙචත්තාරි.(සංඛිත්තං.) 

නකහතුපච්චයාආරම්මකෙචත්තාරි.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයදුෙතිෙපට්ඨානං 
1-1. කෙතුදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. කුස පදං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. කහතුං කුස ංධම්මංපටිච්ච නකහතුනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නකහතුංකුස ංධම්මංපටිච්චනනකහතු නකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං කුස ඤ්ච නකහතුං කුස ඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච නකහතු නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි

(චිත්තසමුට්ඨානකමව, ආරම්මෙංනත්ථි). 

කහතුයාතීණි, අධිපතියාතීණි…කප.…අවිගකතතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…නිස්සයවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

2. කහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස නකුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස නකුස ස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු කුසක ො ධම්කමො නනකහතුස්ස නකුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතු කුසක ො ච නකහතු කුසක ො ච ධම්මා නකහතුස්ස නකුස ස්ස
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

3. කහතුයා එෙං, ආරම්මකෙ නව, අධිපතියා නව…කප.… අවිගකත
තීණි.(පඤ්හාවාරම්පි විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

2. අකුස පදං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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4. කහතුං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(1) 

නකහතුංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනකහතුනඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

කහතුං අකුස ඤ්ච නකහතුං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු

නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) (සංඛිත්තං.) කහතුයා

තීණි, අධිපතියාතීණි…කප.… අවිගකතතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…නිස්සයවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

5. කහතු අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස නඅකුස ස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කහතු අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස නඅකුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතු අකුසක ො ධම්කමො නනකහතුස්ස නඅකුස ස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කහතුඅකුසක ොචනකහතුඅකුසක ොචධම්මානකහතුස්සනඅකුස ස්ස 

ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

6. කහතුයා එෙං, ආරම්මකෙ නව, අධිපතියා එෙං…කප.… අවිගකත
තීණි. 

3. අබයාෙතපදං 

3. පච්චයොකරො 

7. නකහතුං අබ්යාෙතංධම්මංපච්චයානනකහතුනඅබ්යාෙකතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා තීණි. (නිස්සයවාරම්පි…කප.…
පඤ්හාවාරම්පි විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

1-2. කෙතුදුෙ-කෙදනාත්තිෙං 

8. කහතුං සුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච නකහතුනසුඛාය

කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නකහතුං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චනකහතුනසුඛාය 

කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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කහතුං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නකහතුං සුඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) (සංඛිත්තං.)කහතුයාතීණි, ආරම්මකෙ
තීණි…කප.…අවිගකත තීණි. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

9. කහතුං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.)කහතුයාතීණි.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

10. කහතුං අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකහතු
නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.

(සංඛිත්තං.)කහතුයාතීණි. (සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො.) 

1-3. කෙතුදුෙ-විපාෙත්තිෙං 

11. කහතුං විපාෙංධම්මංපටිච්චනකහතුනවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු නවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නනකහතු 
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

1-4. කෙතුදුෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

12. කහතුං උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

කහතුං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

1-5. කෙතුදුෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 
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13. කහතුං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

නකහතුං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

කහතුං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා 
තීණි. 

1-6. කෙතුදුෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

14. කහතුං සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නසවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං අවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-7. කෙතුදුෙ-පීතිත්තිෙං 

15. කහතුං පීතිසහගතංධම්මං පටිච්චනකහතුනපීතිසහගකතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කහතුං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසුඛසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්චනකහතුනඋකපක්ඛාසහගකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-8. කෙතුදුෙ-දස්සනත්තිෙං 

16. කහතුං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්චනකහතුනදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නභාවනාය
පහාතබ්කබ්ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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නකහතුං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා
නනකහතු නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-9. කෙතුදුෙ-දස්සනකෙතුත්තිෙං 

17. කහතුං දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

කහතුං භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නභාවනාය 

පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කහතුං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

1-10. කෙතුදුෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

18. කහතුං ආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නආචයගාමී ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කහතුං අපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅපචයගාමී ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං කනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පච්චයා නනකහතු 
නකනවාචයගාමනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

1-11. කෙතුදුෙ-කසක්ඛත්තිෙං 

19. කහතුං කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කහතුං අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පච්චයා නනකහතු
නකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

1-12. කෙතුදුෙ-පරිත්තත්තිෙං 
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20. නකහතුං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නපරිත්කතො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… (තීණි). 

කහතුං මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නමහග්ගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅප්පමාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-13. කෙතුදුෙ-පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

21. කහතුං පරිත්තාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනකහතුනපරිත්තාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…(තීණි). 

කහතුංමහග්ගතාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනකහතුනමහග්ගතාරම්මකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…(තීණි). 

කහතුං අප්පමාොරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅප්පමාොරම්මකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-14. කෙතුදුෙ-හීනත්තිෙං 

22. කහතුං හීනං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නහීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං මජ්ඣිමං ධම්මං පච්චයා නනකහතු නමජ්ඣිකමො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං පණීතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නපණීකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-15. කෙතුදුෙ-මිච්ඡත්තනියතත්තිෙං 

23. කහතුං මච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්චනකහතු නමච්ඡත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…(තීණි). 

කහතුං සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසම්මත්තනියකතො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා … (තීණි). 

නකහතුං අනියතං ධම්මං පච්චයා නනකහතු නඅනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-16. කෙතුදුෙ-මග් ාරම්මණත්තිෙං 
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24. කහතුං මග්ගාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නමග්ගාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…(තීණි). 

කහතුංමග්ගකහතුෙංධම්මං පටිච්චනකහතුනමග්ගකහතුකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…(තීණි). 

කහතුං මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නමග්ගාධිපති ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-17. කෙතුදුෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

25. කහතු අනුප්පන්කනොධම්කමොනකහතුස්සනඅනුප්පන්නස්සධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…ආරම්මකෙනව, අධිපතියාඋපනිස්සකය
නව. 

කහතු උප්පාදී ධම්කමො නකහතුස්ස නඋප්පාදිස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ආරම්මකෙනව. 

1-18. කෙතුදුෙ-අතීතත්තිෙං 

26. කහතු අතීකතො ධම්කමො නකහතුස්ස නඅතීතස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ආරම්මකෙනව. 

කහතු අනාගකතො ධම්කමො නකහතුස්ස නඅනාගතස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ආරම්මකෙනව. 

1-19. කෙතුදුෙ-අතීතාරම්මණත්තිෙං 

27. කහතුං අතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅතීතාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං අනාගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅනාගතාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං පච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
නපච්චුප්පන්නාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-20. කෙතුදුෙ-අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙං 

28. කහතුං අජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…(තීණි). 
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කහතුං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නබ්හිද්ධාරම්මකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-21. කෙතුදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

29. නකහතු සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො නනකහතුස්ස
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…කප.…
නකහතුසනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොනකහතුස්ස නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස
චනනකහතුස්සනසනිදස්සනසප්පටිඝස්සචධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. ආරම්මකෙ තීණි, අධිපතියා උපනිස්සකය පුකරජාකත අත්ථියා 
අවිගකතතීණි. 

නකහතුං අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං…කප.…අවිගකත එෙං. 

කහතුං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං 
අනිදස්සනඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනකහතුනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච නකහතුං
අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(3) කහතුයා තීණි. 

2-1. සකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

30. සකහතුෙං කුස ංධම්මංපටිච්චනසකහතුකෙොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

සකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අකහතුෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නඅකහතුකෙො නඅබ්යාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

3-1. කෙතුසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

31. කහතුසම්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතුසම්පයුත්කතො
නකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

කහතුසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතුසම්පයුත්කතො 
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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කහතුවිප්පයුත්තං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නකහතුවිප්පයුත්කතො 
නඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

4-5-1. කෙතුසකෙතුොදිදුොනි-කුස ත්තිෙං 

32. කහතු කචව සකහතුකෙො ච කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කචව
නඅකහතුෙස්ස ච නකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
කහතු කචව සකහතුකෙො ච කුසක ො ධම්කමො නඅකහතුෙස්ස කචව නන ච 
කහතුස්සනකුස ස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.කහතුකචව
සකහතුකෙො ච කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කචව නඅකහතුෙස්ස ච
නකුස ස්සච නඅකහතුෙස්සකචවනනචකහතුස්සනකුස ස්සචධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

සකහතුකෙොකචවනචකහතුකුසක ොධම්කමොනඅකහතුෙස්සකචවනන
ච කහතුස්ස නකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
සකහතුකෙො කචව න ච කහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කචව
නඅකහතුෙස්ස ච නකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. 
සකහතුකෙො කචව න ච කහතු කුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කචව
නඅකහතුෙස්ස ච නකුස ස්ස ච නඅකහතුෙස්ස කචව නන ච කහතුස්ස

නකුස ස්සචධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කහතු කචව සකහතුකෙො කුසක ො ච සකහතුකෙො කචව න ච කහතු
කුසක ො ච ධම්මා නකහතුස්ස කචව නඅකහතුෙස්ස නකුස ස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කහතු කචව සකහතුකෙො කුසක ො ච
සකහතුකෙොකචවනචකහතුකුසක ොච ධම්මානඅකහතුෙස්සකචවනනච
කහතුස්සනකුස ස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.කහතුකචව
සකහතුකෙො කුසක ො ච සකහතුකෙො කචව න ච කහතු කුසක ො ච ධම්මා
නකහතුස්ස කචවනඅකහතුෙස්සනකුස ස්ස චනඅකහතුෙස්ස කචව නන

කහතුස්සනකුස ස්සචධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආරම්මකෙනව. 

33. කහතු කචව සකහතුකෙො ච අකුසක ො ධම්කමො නකහතුස්ස කචව
නඅකහතුෙස්ස නඅකුස ස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
(එකතනඋපාකයනනවපඤ්හාොතබ්බ්ා.) 

34. කහතු කචව සකහතුකෙො ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො නකහතුස්ස කචව
නඅකහතුෙස්සචනඅබ්යාෙතස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.

(නව පඤ්හා ොතබ්බ්ා.) (සංඛිත්තං, කහතුකහතුසම්පයුත්තදුෙං
කහතුසකහතුෙදුෙසදිසං.සංඛිත්තං.නවපඤ්හා.) 

6-1. නකෙතුසකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 
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35. නකහතුං සකහතුෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො
නකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නකහතුං සකහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො
නඅකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නකහතුං අකහතුෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නකහතු නඅකහතුකෙො 

නඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුයාඑෙං. 

කහතුකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

7-8-1. සප්පච්චයාදිදුොනි-කුස ත්තිෙං 

36. සප්පච්චයං කුස ංධම්මංපටිච්චනඅප්පච්චකයොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

සප්පච්චයංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනඅප්පච්චකයොනඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

සප්පච්චයං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නඅප්පච්චකයො නඅබ්යාෙකතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා එෙං…කප.… (සංඛිත්තං
සප්පච්චයසදිසං). 

9-10-1. සනිදස්සනාදිදුොනි-කුස ත්තිෙං 

37. අනිදස්සනං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සකනො නකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි.(අකුස ංකුස සදිසං.) 

අනිදස්සනං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නසනිදස්සකනො නඅබ්යාෙකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අප්පටිඝං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අප්පටිඝං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පටිකඝො නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අබ්යාෙකතොඑෙං. 

11-1. රූපීදුෙ-කුස ත්තිෙං 

38. අරූපිං කුස ංධම්මංපටිච්චනඅරූපීනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 
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අරූපිංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනඅරූපීනඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

රූපිං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නරූපී නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

12-1. ක ොකියදුෙ-කුස ත්තිෙං 

39. ක ොකියංකුස ං ධම්මංපටිච්චනක ොකුත්තකරොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ද්කව. 

ක ොකියං අකුස ංධම්මංපටිච්චනක ොකුත්තකරො නඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

ක ොකියං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නක ොකිකයො නඅබ්යාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාද්කව. 

13-1. කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙ-කුස ත්තිෙං 

40. කෙනචි විඤ්කඤයයං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකෙනචි
විඤ්කඤකයයොනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

කෙනචි විඤ්කඤයයංඅකුස ංධම්මංපටිච්ච නකෙනචිවිඤ්කඤකයයො
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

කෙනචි විඤ්කඤයයං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නකෙනචි 
විඤ්කඤකයයො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
නව. 

චූළන්තරදුෙංනිට්ඨිතං. 

14-1. ආසෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

41. කනොආසවං කුස ංධම්මංපටිච්චකනොආසකවොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

ආසවං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො නඅකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කනොආසවං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නකනොආසකවො නඅබ්යාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

15-1. සාසෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 
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42. සාසවං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනාසවං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාද්කව. 

සාසවං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො නඅකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

සාසවං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නසාසකවො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාද්කව. 

16-1. ආසෙසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

43. ආසවවිප්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො 
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

ආසවසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො
නඅකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

ආසවවිප්පයුත්තං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නආසවසම්පයුත්කතො 

නඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා … කහතුයාතීණි. 

17-18-1. ආසෙසාසොදිදුොනි-කුස ත්තිෙං 

44. සාසවඤ්කචව කනොචආසවංකුස ංධම්මංපටිච්චනආසකවොකචව
නඅනාසකවොචනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො කචව
නඅනාසකවො ච නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නඅනාසකවො
කචවනකනො චආසකවොනඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

(ආසවආසවසම්පයුත්තදුෙංආසවසාසවදුෙසදිසං.) 

19-1. ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

45. ආසවවිප්පයුත්තංසාසවංකුස ංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතො
නඅනාසකවොනකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං කුස ං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො 
නඅනාසකවොනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 
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ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො
නඅනාසකවොනඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

ආසවවිප්පයුත්තංසාසවංඅබ්යාෙතංධම්මංපච්චයා ආසවවිප්පයුත්කතො
නසාසකවො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා ආසවවිප්පයුත්කතො
නඅනාසකවො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා 
ද්කව. 

ආසවකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

20-54-1. සඤ්කඤොජනාදිදුොනි-කුස ත්තිෙං 

46. කනොසඤ්කඤොජනං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො
නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… කනොගන්ථං කුස ං
ධම්මං පටිච්ච කනොගන්කථො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කප.…කනොඔඝංකුස ංධම්මංපටිච්චකනොඔකඝොනකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…කනොකයොගංකුස ංධම්මංපටිච්ච
කනොකයොකගො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…
කනොනීවරෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොනීවරකෙො නකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… කනොපරාමාසං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
කනොපරාමාකසොනකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

55-1. සාරම්මණදුෙ-කුස ත්තිෙං 

47. සාරම්මෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො නකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

සාරම්මෙංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනසාරම්මකෙොනඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අනාරම්මෙංඅබ්යාෙතංධම්මංපච්චයානඅනාරම්මකෙොනඅබ්යාෙකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

56-1. චිත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

48. චිත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නචිත්කතො නකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

චිත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නචිත්කතො නඅකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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කනොචිත්තං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නකනොචිත්කතො නඅබ්යාෙකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

57-1. කචතසිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

49. කචතසිෙං කුස ංධම්මංපටිච්චනකචතසිකෙොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කචතසිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකචතසිකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අකචතසිෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නඅකචතසිකෙො නඅබ්යාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

58-1. චිත්තසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

50. චිත්තසම්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසම්පයුත්කතො
නකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

චිත්තසම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසම්පයුත්කතො 
නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා එෙං.
(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව පච්චයවකසන.) 

59-1. චිත්තසංසට්ඨදුෙ-කුස ත්තිෙං 

51. චිත්තසංසට්ඨං කුස ංධම්මංපටිච්ච නචිත්තසංසට්කඨොනකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

චිත්තසංසට්ඨං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසංසට්කඨො නඅකුසක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුයා එෙං. (අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව 
පච්චයවකසන.) 

60-1. චිත්තසමුට්ඨානදුෙ-කුස ත්තිෙං 

52. චිත්තසමුට්ඨානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නකනොචිත්තසමුට්ඨාකනො
නකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

චිත්තසමුට්ඨානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකනොචිත්තසමුට්ඨාකනො
නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා තීණි. 

(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයවපච්චයවකසන.) 

61-1. චිත්තසෙභූදුෙ-කුස ත්තිෙං 
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53. චිත්තසහභං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසහභූ නකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

චිත්තසහභං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසහභූ නඅකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව.(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව
පච්චයවකසන.) 

62-1. චිත්තානුපරිෙත්තිදුෙ-කුස ත්තිෙං 

54. චිත්තානුපරිවත්තිං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තානුපරිවත්තී
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

චිත්තානුපරිවත්තිං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තානුපරිවත්තී 
නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා නව.
(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව පච්චයවකසන.) 

63-1. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානදුෙ-කුස ත්තිෙං 

55. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. (අබ්යාෙතලං ංතීණිකයවපච්චයවකසන.) 

64-1. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභූදුෙ-කුස ත්තිෙං 

56. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි.(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයවපච්චයවකසන.) 

65-1. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිදුෙ-කුස ත්තිෙං 

57. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 
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චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි.(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව.) 

66-1. අජ්ඣත්තිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

58. අජ්ඣත්තිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්තිකෙො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. බ්ාහිරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නඅජ්ඣත්තිකෙොනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අජ්ඣත්තිෙං
කුස ඤ්ච බ්ාහිරං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්තිකෙො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

අජ්ඣත්තිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්තිකෙො නඅකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. බ්ාහිරං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
නඅජ්ඣත්තිකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අජ්ඣත්තිෙං අකුස ඤ්ච බ්ාහිරං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅජ්ඣත්තිකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
තීණි.(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව.) 

67-1. උපාදාදුෙ-කුස ත්තිෙං 

59. කනොඋපාදා කුස ංධම්මංපටිච්චනකනොඋපාදානකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කනොඋපාදා අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නකනොඋපාදා නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි.(අබ්යාෙතලං ංඑෙංකයව.) 

68-1. උපාදින්නදුෙ-කුස ත්තිෙං 

60. අනුපාදින්නං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අනුපාදින්නං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො නඅකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං.(අබ්යාෙතලං ං එෙංකයව.) 

මහන්තරදුෙංනිට්ඨිතං. 

69-82-1. ද්වික ොච්ඡොනි-කුස ත්තිෙං 

61. කනොඋපාදානං කුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො නකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 
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උපාදානං අකුස ංධම්මංපටිච්චකනොඋපාදාකනො නඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කනොකික සංකුස ං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසොනකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

83-1. දස්සකනනපොතබ්බදුෙ-කුස ත්තිෙං 

62. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

දස්සකනනපහාතබ්බ්ංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනදස්සකනනපහාතබ්කබ්ො 
නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං
අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො නඅකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා ද්කව. 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නනදස්සකනන 
පහාතබ්කබ්ො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා 
ද්කව. 

84-1. භාෙනායපොතබ්බදුෙ-කුස ත්තිෙං 

63. නභාවනාය පහාතබ්බ්ං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය
පහාතබ්කබ්ොනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

භාවනාය පහාතබ්බ්ං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො 
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාද්කව. 

නභාවනාය පහාතබ්බ්ං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නනභාවනාය
පහාතබ්කබ්ො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
ද්කව. 

85-1. දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

64. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙංකුස ංධම්මංපටිච්චනදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 
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නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා
නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා… කහතුයා ද්කව. (අබ්යාෙතවාකර සබ්බ්ත්ථ පච්චයවකසන
ගකෙතබ්බ්ං.) 

86-1. භාෙනායපොතබ්බකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

65. නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය 
පහාතබ්බ්කහතුකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…

කහතුයාතීණි. (අබ්යාෙතලං ංද්කව.) 

87-1. සවිතක්ෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

66. සවිතක්ෙං කුස ංධම්මංපටිච්චනසවිතක්කෙොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

සවිතක්ෙංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනසවිතක්කෙොනඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි.(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව.) 

88-1. සවිචාරදුෙ-කුස ත්තිෙං 

67. සවිචාරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසවිචාකරො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

සවිචාරං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසවිචාකරො නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි.(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව.) 

89-1. සප්පීතිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

68. සප්පීතිෙං කුස ංධම්මංපටිච්ච නසප්පීතිකෙොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අප්පීතිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සප්පීතිෙංකුස ඤ්ච අප්පීතිෙං
කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

සප්පීතිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අප්පීතිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො
නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සප්පීතිෙං අකුස ඤ්ච
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අප්පීතිෙං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො අකුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. (අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව.) 

90-1. පීතිසෙ තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

69. පීතිසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො නකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

පීතිසහගතංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනපීතිසහගකතොනඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි.(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව.) 

91-1. සුඛසෙ තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

70. සුඛසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නසුඛසහගකතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සුඛසහගතං 
කුස ඤ්ච නසුඛසහගතං කුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො
නකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

සුඛසහගතංඅකුස ංධම්මංපටිච්චනසුඛසහගකතොනඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛසහගතං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච

නසුඛසහගකතොනඅකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. සුඛසහගතං
අකුස ඤ්ච නසුඛසහගතං අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුයාතීණි.(අබ්යාෙතලං ං
තීණිකයව.) 

92-1. උකපක්ඛාසෙ තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

71. උකපක්ඛාසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො
නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඋකපක්ඛාසහගතං කුස ං
ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.උකපක්ඛාසහගතංකුස ඤ්ච නඋකපක්ඛාසහගතංකුස ඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

උකපක්ඛාසහගතං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො
නඅකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඋකපක්ඛාසහගතංඅකුස ං
ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. උකපක්ඛාසහගතං අකුස ඤ්ච නඋකපක්ඛාසහගතං
අකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො නඅකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි.(අබ්යාෙතලං ංතීණිකයව.) 
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93-1. ොමාෙචරදුෙ-කුස ත්තිෙං 

72. ොමාවචරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නනොමාවචකරො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නොමාවචරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නනොමාවචකරො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා 
ද්කව. 

ොමාවචරං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නනොමාවචකරො නඅකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං.(අබ්යාෙතලං ංද්කව.) 

94-1. රූපාෙචරදුෙ-කුස ත්තිෙං 

73. රූපාවචරං කුස ංධම්මංපටිච්චනරූපාවචකරොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නරූපාවචරංකුස ංධම්මංපටිච්චනරූපාවචකරො
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

නරූපාවචරං අකුස ංධම්මංපටිච්චනරූපාවචකරො නඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං.(අබ්යාෙතලං ංද්කව.) 

95-1. අරූපාෙචරදුෙ-කුස ත්තිෙං 

74. අරූපාවචරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචකරො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරූපාවචරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නඅරූපාවචකරොනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

නඅරූපාවචරං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචකරො නඅකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං.(අබ්යාෙතලං ං ද්කව.) 

96-1. පරියාපන්නදුෙ-කුස ත්තිෙං 

75. පරියාපන්නං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅපරියාපන්කනො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අපරියාපන්නං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නඅපරියාපන්කනො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
ද්කව. 

පරියාපන්නං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅපරියාපන්කනො නඅකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං.(අබ්යාෙතලං ංද්කව.) 

97-1. නියයානිෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

76. නියයානිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නනියයානිකෙො නකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනියයානිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නනියයානිකෙොනකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 
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අනියයානිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නනියයානිකෙො නඅකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං.(අබ්යාෙතලං ංද්කව.) 

98-1. නියතදුෙ-කුස ත්තිෙං 

77. නියතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නනියකතො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනියතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නනියකතො
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

නියතං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නනියකතො නඅකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනියතං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නනියකතො
නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා ද්කව.
(අබ්යාෙතලංක ද්කව.) 

99-1. සඋත්තරදුෙ-කුස ත්තිෙං 

78. සඋත්තරං කුස ංධම්මංපටිච්චනඅනුත්තකරොනකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනුත්තරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනුත්තකරො
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා ද්කව. 

සඋත්තරං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනුත්තකරො නඅකුසක ො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. (අබ්යාෙතලංක  ද්කව.) 

100-1. සරණදුෙ-කුස ත්තිෙං 

79. අරෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

සරෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නඅරකෙො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නසරකෙො
නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා ද්කව.
(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පි පටිච්චවාරසදිසං.) 

80. අරකෙො අබ්යාෙකතොධම්කමොනඅරෙස්සනඅබ්යාෙතස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අරකෙො අබ්යාෙකතො ධම්කමො නසරෙස්ස

නඅබ්යාෙතස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

ආරම්මකෙ ද්කව…කප.…අවිගකතද්කව. 

100-2. සරණදුෙ-කෙදනාත්තිෙං 
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81. සරෙං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සරෙං
සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සරෙං සුඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච
නඅරකෙො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අරෙංසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනසුඛාය 

කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

කහතුයාචත්තාරි. 

82. සරෙං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාතීණි. 

සරෙං අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චනසරකෙො
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…. 

කහතුයාචත්තාරි. 

100-3. සරණදුෙ-විපාෙත්තිෙං 

83. අරෙං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නවිපාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

සරෙං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

අරෙං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

100-4. සරණදුෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

84. අරෙං උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 
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අරෙං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො 
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

100-5. සරණදුෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

85. සරෙං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා නඅරකෙො 
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා නසරකෙො
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
ද්කව. 

අරෙං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො 
නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

100-6. සරණදුෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

86. සරෙං සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නසවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අරෙං සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො 
නසවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

87. සරෙං අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
චත්තාරි. 

අරෙංඅවිතක්ෙඅවිචාරංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනඅවිතක්ෙඅවිචාකරො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

100-7. සරණදුෙ-පීතිත්තිෙං 

88. සරෙං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නපීතිසහගකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අරෙං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නපීතිසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 
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සරෙං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසුඛසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අරෙං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසුඛසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

සරෙං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඋකපක්ඛාසහගකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාචත්තාරි. 

100-8. සරණදුෙ-දස්සනත්තිෙං 

89. සරෙං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

සරෙං භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නභාවනාය
පහාතබ්කබ්ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා
නඅරකෙො නකනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

100-9. සරණදුෙ-දස්සනකෙතුත්තිෙං 

90. සරෙං දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා
එෙං. 

සරෙං භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

අරෙං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅරකෙො නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

100-10. සරණදුෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

91. සරෙං ආචයගාමංධම්මං පටිච්චනසරකෙොනආචයගාමීධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ද්කව. 

අරෙං අපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅපචයගාමී ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 
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අරෙං කනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පච්චයා නඅරකෙො 
නකනවාචයගාමනාපචයගාමීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

100-11. සරණදුෙ-කසක්ඛත්තිෙං 

92. අරෙං කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පච්චයා නසරකෙො
නකනවකසක්ඛනාකසක්කඛොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

100-12. සරණදුෙ-පරිත්තත්තිෙං 

93. අරෙං පරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නපරිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නමහග්ගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅප්පමාකෙො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුයාඑෙං. 

100-13. සරණදුෙ-පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

94. සරෙං පරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නපරිත්තාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං
පරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නපරිත්තාරම්මකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

සරෙං මහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නමහග්ගතාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං
මහග්ගතාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනසරකෙො නමහග්ගතාරම්මකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

අරෙං අප්පමාොරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅප්පමාොරම්මකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

100-14. සරණදුෙ-හීනත්තිෙං 
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95. සරෙංහීනං ධම්මංපටිච්චනසරකෙොනහීකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං මජ්ඣිමං ධම්මං පච්චයා නඅරකෙො නමජ්ඣිකමො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං මජ්ඣිමං ධම්මං පච්චයා නසරකෙො 
නමජ්ඣිකමොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

අරෙංපණීතංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනපණීකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

100-15. සරණදුෙ-මිච්ඡත්තනියතත්තිෙං 

96. සරෙං මච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නමච්ඡත්තනියකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසම්මත්තනියකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං අනියතං ධම්මං පච්චයා නඅරකෙො නඅනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං අනියතං ධම්මං පච්චයා නසරකෙො
නඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

100-16. සරණදුෙ-මග් ාරම්මණත්තිෙං 

97. අරෙං මග්ගාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනමග්ගාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නමග්ගකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නමග්ගාධිපති ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

100-17. සරණදුෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

98. සරකෙො අනුප්පන්කනො ධම්කමො නසරෙස්ස නඅනුප්පන්නස්ස
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… ආරම්මකෙචත්තාරි. 

අරකෙො උප්පාදී ධම්කමො නඅරෙස්ස නඋප්පාදිස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අරකෙො උප්පාදී ධම්කමො නසරෙස්ස 

නඋප්පාදිස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. ආරම්මකෙ ද්කව. 

100-18. සරණදුෙ-අතීතත්තිෙං 
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99. සරකෙො අතීකතො ධම්කමො නසරෙස්ස නඅතීතස්ස ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… ආරම්මකෙ චත්තාරි. (අනාගකතො
අතීතසදිකසො.) 

100-19. සරණදුෙ-අතීතාරම්මණත්තිෙං 

100. සරෙං අතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅතීතාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අරෙංඅතීතාරම්මෙං
ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅතීතාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

සරෙං අනාගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅනාගතාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං
අනාගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅනාගතාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

සරෙං පච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො 
නපච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං 
පච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නපච්චුප්පන්නාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

100-21. සරණදුෙ-අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙං 

101. සරෙං අජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං
අජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

සරෙං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්චනසරකෙො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නසරකෙො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
ද්කව. 

100-22. සරණදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

102. අරෙං අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(එෙං.) 

සරෙං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං
අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සරෙං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච අරෙං
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අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(3) 

කහතුයාතීණි…කප.…අවිගකතතීණි. 

නකෙතු-නආරම්මණපච්චයා 

103. අරෙං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො

නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.(1) 

සරෙං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආරම්මෙපච්චයා. 

නකහතුයාඑෙං, නආරම්මකෙතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

104. සරකෙො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො නසරෙස්ස

නඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අරකෙො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො නසරෙස්ස 

නඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

කහතුයාද්කව, අධිපතියාද්කව…කප.…අවිගකතතීණි. 

පච්චනීයුද්ධාකරො 

105. සරකෙො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො නසරෙස්ස

නඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස සහජාතපච්චකයන පච්චකයො, 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො, ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. (සංඛිත්තං.)

නකහතුයාතීණි, නආරම්මකෙතීණි…කප.…කනොඅවිගකතතීණි. 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරං, එවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයදුෙතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයතිෙදුෙපට්ඨානං 
1-1. කුස ත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 
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කෙතුපච්චකයො 

1. කුස ං කහතුංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු ච

නඅකුසක ොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

අකුස ංකහතුංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. අකුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. අකුස ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු ච

නඅකුසක ොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(5) 

අබ්යාෙතං කහතුංධම්මං පටිච්චනකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.අබ්යාෙතංකහතුංධම්මං පටිච්චනඅකුසක ොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො

නකහතු ච නඅකුසක ො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) 

(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාකතරස, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතකතරස. 

පච්චනීයං 

නආරම්මණපච්චකයො 

2. කුස ංකහතුං ධම්මංපටිච්චනකුසක ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
නආරම්මෙපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

නආරම්මකෙනව, නඅධිපතියාකතරස…කප.…නවිප්පයුත්කතනව. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.… සම්පයුත්තවාරම්පි පටිච්චවාරසදිසං 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

3. කුසක ො කහතු ධම්කමො නකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ොකහතුධම්කමො නඅකුස ස්සනකහතුස්ස
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ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කුසක ො කහතුධම්කමොනඅබ්යාෙතස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො කහතු ධම්කමො
නඅකුස ස්ස නකහතුස්ස ච නඅබ්යාෙතස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො.කුසක ොකහතුධම්කමොනකුස ස්සනකහතුස්සච

නඅකුස ස්සනකහතුස්සච ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

අකුසක ො කහතු ධම්කමො නඅකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…පඤ්ච. 

අබ්යාෙකතො කහතු ධම්කමො නකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කුසක ො කහතු ධම්කමො නකුස ස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.) 

4. කහතුයා කතරස, ආරම්මකෙ අට්ඨාරස…කප.… අවිගකත කතරස.
(පඤ්හාවාරං විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

5. කුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

1-2. කුස ත්තිෙ-සකෙතුෙදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතුපච්චකයො 

6. කුස ං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනසකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං සකහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නසකහතුකෙො ච නඅකුසක ො නසකහතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.තීණි. 

අකුස ං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකුස ංසකහතුෙංධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නසකහතුකෙො ච නඅකුසක ො නසකහතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 
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අබ්යාෙතංසකහතුෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසකහතුකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්චනඅකුසක ො
නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං සකහතුෙං
ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසකහතුකෙො ච නඅකුසක ො නසකහතුකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

කහතුයා නව, ආරම්මකෙ තීණි…කප.… අවිගකත එොදස.
(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

7. කුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමොනකුස ස්සනසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො නඅකුස ස්ස
නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කුසක ො සකහතුකෙො 
ධම්කමො නකුස ස්ස නසකහතුෙස්ස ච නඅකුස ස්ස නසකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්සකහතුපච්චකයන පච්චකයො.තීණි. 

අකුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො නඅකුස ස්ස නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. අකුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො නකුස ස්ස 
නසකහතුෙස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.අකුසක ොසකහතුකෙො
ධම්කමො නකුස ස්ස නසකහතුෙස්ස ච නඅකුස ස්ස නසකහතුෙස්ස ච
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.තීණි. 

අබ්යාෙකතොසකහතුකෙොධම්කමොනකුස ස්සනසකහතුෙස්සධම්මස්ස 

කහතුපච්චකයන පච්චකයො. අබ්යාෙකතො සකහතුකෙො ධම්කමොනඅකුස ස්ස
නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. අබ්යාෙකතො
සකහතුකෙො ධම්කමො නකුස ස්ස නසකහතුෙස්ස ච නඅකුස ස්ස
නසකහතුෙස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.තීණි.(සංඛිත්තං.) 

8. කහතුයානව, ආරම්මකෙපන්නරස…කප.…අවිගකතඑොදස. 

9. අකුස ංඅකහතුෙං ධම්මංපටිච්චනකුසක ොනඅකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්චනඅබ්යාෙකතො
නඅකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අකුස ං අකහතුෙංධම්මං
පටිච්චනකුසක ොනඅකහතුකෙො චනඅබ්යාෙකතොනඅකහතුකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

අබ්යාෙතං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනඅකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නඅකහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අබ්යාෙතං අකහතුෙංධම්මං 
පටිච්ච නකුසක ො නඅකහතුකෙො ච නඅකුසක ො නඅකහතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. තීණි. 

කහතුයාඡ, ආරම්මකෙඡ…කප.…අවිගකතඡ. 
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1-3. කුස ත්තිෙ-කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

10. කුස ං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකහතුසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සකහතුෙදුෙසදිසං.) 

1-4. කුස ත්තිෙ-කෙතුසකෙතුෙදුෙං 

11. කුස ං කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු කචව
නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුඤ්කචව
සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච
නඅබ්යාෙකතො නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

අකුස ං කහතුඤ්කචවසකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනකහතු
කචව නඅකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතංකහතුඤ්කචවසකහතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චනකුසක ොනකහතු 
කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු කචව
නඅකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අබ්යාෙතංකහතුඤ්කචව
සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච 

නඅකුසක ො නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයානව. 

12. කුස ං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු චධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කුස ං
සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නඅකහතුකෙො
කචවනනකහතුචධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කුස ංසකහතුෙඤ්කචව
න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු ච
නඅබ්යාෙකතො නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. තීණි. 

අකුස ං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅකහතුකෙො කචවනනකහතුචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකුස ං
සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නඅකහතුකෙො
කචව නනකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං
සකහතුෙඤ්කචවනචකහතුංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනඅකහතුකෙොකචව
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නනකහතු ච නඅබ්යාෙකතො නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. තීණි. 

අබ්යාෙතං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අබ්යාෙතං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නඅකහතුකෙො කචව නනකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අබ්යාෙතං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅකහතුකෙොකචවනනකහතුචනඅකුසක ොනඅකහතුකෙොකචවනනකහතු
චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

1-5. කුස ත්තිෙ-කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

13. කුස ං කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතො නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච නඅබ්යාෙකතො නකහතු
කචව නකහතුවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

(අකුස ංතීණිොතබ්බ්ං, අබ්යාෙතංතීණි ොතබ්බ්ං.) 

කහතුයානව. 

14. කුස ං කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නකහතුවිප්පයුත්කතො කචව නනකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතොනකහතුවිප්පයුත්කතො කචව නනකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කුස ං කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නකහතුවිප්පයුත්කතො කචව නනකහතු ච නඅබ්යාෙකතො 
නකහතුවිප්පයුත්කතො කචවනනකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
තීණි. 

අකුස ං කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච… තීණි. 
අබ්යාෙතං…තීණි.කහතුයානව. 

1-6. කුස ත්තිෙ-කෙතුසකෙතුෙදුෙං 

15. කුස ං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු
නසකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කුස ංනකහතුංසකහතුෙං
ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
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කහතුපච්චයා.කුස ංනකහතුංසකහතුෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනකහතු 

නසකහතුකෙොචනඅකුසක ොනකහතුනසකහතුකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 

අකුස ංනකහතුංසකහතුෙං…තීණි. 

අබ්යාෙතං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො…කප.… 
නඅකුසක ො…කප.… නකුසක ො නකහතු නසකහතුකෙො ච නඅකුසක ො
නකහතුනසකහතුකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…තීණි. 

16. අබ්යාෙතං නකහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකහතු
නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං නකහතුං
අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං නකහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නකහතුනඅකහතුකෙො චනඅකුසක ොනකහතුනඅකහතුකෙො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. (3) 

කහතුකගොච්ඡෙංනිට්ඨිතං. 

1-7-8. කුස ත්තිෙ-සප්පච්චයාදිදුොනි 

17. අබ්යාෙකතො අප්පච්චකයො ධම්කමොනඅබ්යාෙතස්සනඅප්පච්චයස්ස 
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.අබ්යාෙකතොඅප්පච්චකයොධම්කමො 
නකුස ස්ස නඅප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
අබ්යාෙකතො අප්පච්චකයො ධම්කමො නඅකුස ස්ස නඅප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබ්යාෙකතො අප්පච්චකයො ධම්කමො
නඅකුස ස්සනඅප්පච්චයස්සචනඅබ්යාෙතස්ස නඅප්පච්චයස්සචධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අබ්යාෙකතො අප්පච්චකයො ධම්කමො
නකුස ස්ස නඅප්පච්චයස්ස ච නඅකුස ස්ස නඅප්පච්චයස්ස ච ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

ආරම්මකෙපඤ්ච.(අසඞ්ඛතංඅප්පච්චයසදිසං.) 

1-9. කුස ත්තිෙ-සනිදස්සනදුෙං 

18. අබ්යාෙකතො සනිදස්සකනොධම්කමොනඅබ්යාෙතස්සනසනිදස්සනස්ස
ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.අබ්යාෙකතොසනිදස්සකනොධම්කමො
නකුස ස්ස නසනිදස්සනස්ස…කප.…(ඡපඤ්හාොතබ්බ්ා). 

කුස ං අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅනිදස්සකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුසක න තීණිකයව. අබ්යාෙකතන තීණිකයව.
කහතුයානව. 
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1-10. කුස ත්තිෙ-සප්පටිඝදුෙං 

19. අබ්යාෙතං සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසප්පටිකඝො ච නඅකුසක ො 
නසප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

කුස ං අප්පටිකඝන තීණි. අකුස ං අප්පටිකඝන තීණි. අබ්යාෙතං 
අප්පටිකඝන තීණි. කුස ං අප්පටිඝඤ්ච අබ්යාෙතං අප්පටිඝඤ්ච තීණි.
අකුස ං අප්පටිඝඤ්චඅබ්යාෙතං අප්පටිඝඤ්චතීණි.කහතුයා පන්නරස. 

1-11. කුස ත්තිෙ-රූපීදුෙං 

20. අබ්යාෙතං රූපිංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං රූපිං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නරූපී ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.අබ්යාෙතංරූපිංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනරූපීච
නඅකුසක ොනරූපීච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

කුස ංඅරූපිංධම්මංපටිච්චතීණි.අකුස ංඅරූපිංධම්මංපටිච්ච තීණි.
අබ්යාෙතංඅරූපිංධම්මංපටිච්චතීණි.කහතුයානව. 

1-12. කුස ත්තිෙ-ක ොකියදුෙං 

21. අබ්යාෙතං ක ොකියං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො නක ොකිකයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං ක ොකියං ධම්මං පච්චයා
නකුසක ො නක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
ක ොකියං ධම්මං පච්චයා නඅකුසක ො නක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.අබ්යාෙතංක ොකියංධම්මංපච්චයානඅකුසක ොනක ොකිකයො
ච නඅබ්යාෙකතො නක ොකිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අබ්යාෙතංක ොකියංධම්මං පච්චයානකුසක ොනක ොකිකයොචනඅකුසක ො
නක ොකිකයොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. කහතුයාපඤ්ච. 

කුස ංක ොකුත්තරංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනක ොකුත්තකරොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නක ොකුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං ක ොකුත්තරං
ධම්මංපටිච්චනකුසක ො නක ොකුත්තකරොචනඅකුසක ොනක ොකුත්තකරො
චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

අබ්යාෙතං ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නක ොකුත්තකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ොනක ොකුත්තකරො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
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පටුන 

ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නක ොකුත්තකරො ච නඅකුසක ො
නක ොකුත්තකරොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

1-13. කුස ත්තිෙ-කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙං 

22. කුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකෙනචි 
විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කෙනචි 

විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්චනඅකුසක ොනකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතො නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.)කහතුයාඑකූනවීසති. 

23. කුස ංකෙනචි නවිඤ්කඤයයංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනකෙනචි
නවිඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කෙනචි
නවිඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකෙනචි නවිඤ්කඤකයයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කෙනචි නවිඤ්කඤයයං ධම්මං 
පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නකෙනචි නවිඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) 

(එකතන උපාකයන කෙනචි නවිඤ්කඤකයය එකූනවීසති පඤ්හා 
ොතබ්බ්ා.) 

1-14-19. කුස ත්තිෙ-ආසෙක ොච්ඡෙං 

24. අකුස ං ආසවං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නආසකවො
ධම්කමො…කප.… නකුසක ො නආසකවො ධම්කමො…කප.… නඅබ්යාෙකතො
නආසකවො ධම්කමො…කප.… නකුසක ො නආසකවො ච නඅබ්යාෙකතො
නආසකවො ච ධම්මා…කප.… නකුසක ො නආසකවො ච නඅකුසක ො

නආසකවොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. කහතුයාපඤ්ච, ආරම්මකෙ
තීණි…කප.…අවිගකතපඤ්ච. 

අකුස ංකනොආසවංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනකනොආසකවොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.අකුස ංකනොආසවංධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතො
නකනොආසකවො ධම්කමො…කප.… නකුසක ො නකනොආසකවො ච
නඅබ්යාෙකතොනකනොආසකවොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයා 
තීණි…කප.…අවිගකතතීණි. 

25. අබ්යාෙතං සාසවංධම්මංපටිච්ච…කප.…(ක ොකියදුෙසදිසං). 

26. අකුස ං ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො

නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො …කප.… නකුසක ො නආසවසම්පයුත්කතො
ධම්කමො…කප.… නඅබ්යාෙකතො නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො…කප.…
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නකුසක ොනආසවසම්පයුත්කතො චනඅබ්යාෙකතො නආසවසම්පයුත්කතො ච
ධම්මා…කප.… නකුසක ො නආසවසම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො 
නආසවසම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාපඤ්ච. 

අකුස ං ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමො…කප.…නඅබ්යාෙකතොනආසවවිප්පයුත්කතො
ධම්කමො…කප.… නකුසක ො නආසවවිප්පයුත්කතො ච නඅබ්යාෙකතො
නආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

27. අකුස ං ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නආසකවො කචව නඅනාසකවො ච ධම්කමො…කප.… නකුසක ො නආසකවො
කචව නඅනාසකවො ච ධම්කමො…කප.… නඅබ්යාෙකතො නආසකවො කචව
නඅනාසකවොචධම්කමො…කප.… නකුසක ොනආසකවොකචවනඅනාසකවොච
නඅබ්යාෙකතොනආසකවොකචවනඅනාසකවොචධම්මා…කප.…නකුසක ො 
නආසකවො කචවනඅනාසකවොචනඅකුසක ොනආසකවොකචවනඅනාසකවො
චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාපඤ්ච. 

අකුස ං සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නඅනාසකවො කචව නකනො ච ආසකවො ධම්කමො…කප.… නඅබ්යාෙකතො
නඅනාසකවො කචව නකනො ච ආසකවො ධම්කමො…කප.… නකුසක ො
නඅනාසකවො කචව නකනො ච ආසකවො නඅබ්යාෙකතො නඅනාසකවො කචව
නකනොආසකවොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

28. අකුස ං ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නආසකවො කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො…කප.…
නඅබ්යාෙකතො නආසකවො කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො…කප.…
නකුසක ො නආසකවො කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච නඅබ්යාෙකතො
නආසකවොකචවනආසවවිප්පයුත්කතොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.
කහතුයාතීණි. 

අකුස ං ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නආසවවිප්පයුත්කතොකචවනකනොචආසකවොධම්කමො…කප.…
නඅබ්යාෙකතො නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ආසකවො ධම්කමො 

…කප.… නකුසක ො නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනොආසකවො ච
නඅබ්යාෙකතො නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච ආසකවො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

29. අබ්යාෙතං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පටිච්ච…කප.…
(ක ොකියදුෙසදිසං). 

1-20-54. කුස ත්තිෙ-ඡක ොච්ඡෙදුොනි 
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30. අකුස ං සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච…කප.… ගන්ථං…කප.…
ඔඝං…කප.…කයොගං…කප.… නීවරෙං…කප.…පරාමාසං.(සංඛිත්තං.) 

1-55. කුස ත්තිෙ-සාරම්මණදුෙං 

31. කුස ං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නසාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසාරම්මකෙො ච නඅකුසක ො 
නසාරම්මකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

අකුස ංසාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනසාරම්මකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං සාරම්මෙං
ධම්මං පටිච්චනකුසක ො නසාරම්මකෙො චනඅකුසක ොනසාරම්මකෙොච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

අබ්යාෙතංසාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසාරම්මකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.තීණි. 

කහතුයානව. 

32. අබ්යාෙතං අනාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනඅනාරම්මකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං අනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච

නඅකුසක ොනඅනාරම්මකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
අනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅනාරම්මකෙො ච නඅකුසක ො
නඅනාරම්මකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.)කහතුයා
තීණි. 

1-56. කුස ත්තිෙ-චිත්තදුෙං 

33. කුස ං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නචිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතොනචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කුස ං චිත්තං
ධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනචිත්කතොචනඅබ්යාෙකතොනචිත්කතොචධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. කුස ං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නචිත්කතො ච නඅකුසක ො නචිත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
පඤ්ච. 

අකුස ං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
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පටුන 

නචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකුස ංචිත්තංධම්මංපටිච්ච
නඅබ්යාෙකතොනචිත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකුස ංචිත්තං
ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනචිත්කතො ච නඅබ්යාෙකතොනචිත්කතො චධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අකුස ං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නචිත්කතො ච නඅකුසක ො නචිත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
පඤ්ච. 

අබ්යාෙතං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං චිත්තං ධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නචිත්කතො ච නඅකුසක ො නචිත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි.කහතුයාකතරස. 

34. කුස ං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකනොචිත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතො නකනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකනොචිත්කතො ච නඅබ්යාෙකතො 
නකනොචිත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

අකුස ං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්චනකුසක ො නකනොචිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකුස ංකනොචිත්තංධම්මංපටිච්ච නඅබ්යාෙකතො
නකනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං කනොචිත්තං
ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනකනොචිත්කතොචනඅබ්යාෙකතොනකනොචිත්කතොච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.තීණි. 

අබ්යාෙතානිතීණි.කහතුයානව. 

1-57. කුස ත්තිෙ-කචතසිෙදුෙං 

35. කුස ං කචතසිෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනකචතසිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං කචතසිෙං ධම්මං
පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කුස ං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකචතසිකෙො ච
නඅබ්යාෙකතො නකචතසිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. කුස ං
කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකචතසිකෙො ච නඅකුසක ො
නකචතසිකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

අකුස ං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නකචතසිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකචතසිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අකුස ංකචතසිෙංධම්මං
පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
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පටුන 

අකුස ං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකචතසිකෙො ච
නඅබ්යාෙකතොනකචතසිකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.අකුස ං
කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකචතසිකෙො ච නඅකුසක ො
නකචතසිකෙොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

අබ්යාෙතං කචතසිෙංධම්මං පටිච්චනකුසක ොනකචතසිකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්චනඅකුසක ො
නකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං කචතසිෙං
ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකචතසිකෙො ච නඅකුසක ො නකචතසිකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.තීණි. 

කහතුයාකතරස.අකචතසිොනිනව. 

1-58. කුස ත්තිෙ-චිත්තසම්පයුත්තදුෙං 

36. කුස ං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නචිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
චිත්තසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ො නචිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅබ්යාෙකතො නචිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
කුස ංචිත්තසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනචිත්තසම්පයුත්කතොච
නඅබ්යාෙකතො නචිත්තසම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
කුස ං චිත්තසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනචිත්තසම්පයුත්කතොච
නඅකුසක ො නචිත්තසම්පයුත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
පඤ්ච. 

අකුස ං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො 
නචිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

අබ්යාෙතං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නචිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනචිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නචිත්තසම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නචිත්තසම්පයුත්කතො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. තීණි. (සංඛිත්තං.) කහතුයා කතරස.
චිත්තවිප්පයුත්කතතීණි. 

1-59. කුස ත්තිෙ-චිත්තසංසට්ඨදුෙං 

37. කුස ං චිත්තසංසට්ඨංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනචිත්තසංසට්කඨො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නචිත්තසංසට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
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චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නචිත්තසංසට්කඨො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කුස ං චිත්තසංසට්ඨංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ො
නචිත්තසංසට්කඨො ච නඅබ්යාෙකතො නචිත්තසංසට්කඨො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කුස ංචිත්තසංසට්ඨංධම්මං පටිච්චනකුසක ො
නචිත්තසංසට්කඨොචනඅකුසක ොනචිත්තසංසට්කඨොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 
කහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

අකුස ං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නචිත්තසංසට්කඨො 

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නචිත්තසංසට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං 
චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නඅබ්යාෙකතො නචිත්තසංසට්කඨො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ංචිත්තසංසට්ඨංධම්මං පටිච්චනකුසක ො
නචිත්තසංසට්කඨො ච නඅබ්යාෙකතො නචිත්තසංසට්කඨො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අකුස ං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නචිත්තසංසට්කඨො ච නඅකුසක ො නචිත්තසංසට්කඨො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. පඤ්ච. 

අබ්යාෙතං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනචිත්තසංසට්කඨො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නචිත්තසංසට්කඨොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අබ්යාෙතං
චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනචිත්තසංසට්කඨො චනඅකුසක ො
නචිත්තසංසට්කඨො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. තීණි. (සංඛිත්තං.)
කහතුයාකතරස. 

1-60. කුස ත්තිෙ-චිත්තසමුට්ඨානදුෙං 

38. කුස ං චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
චිත්තසමුට්ඨානංධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතොනචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කුස ංචිත්තසමුට්ඨානංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ො 
නචිත්තසමුට්ඨාකනො ච නඅබ්යාෙකතො නචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.තීණි. 

අකුස ං චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං 
චිත්තසමුට්ඨානංධම්මංපටිච්චනඅබ්යාෙකතොනචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.අකුස ංචිත්තසමුට්ඨානංධම්මංපටිච්චනකුසක ො
නචිත්තසමුට්ඨාකනො ච නඅබ්යාෙකතො නචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 
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අබ්යාෙතං චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි. කහතුයා
නව…කප.… අවිගකතනව. 

39. කුස ං කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

අකුස ං කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නකනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

අබ්යාෙතං කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නකනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයා
කතරස…කප.… අවිගකතකතරස. 

1-61. කුස ත්තිෙ-චිත්තසෙභූදුෙං 

40. කුස ං චිත්තසහභංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනචිත්තසහභූධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… පඤ්ච. 

අකුස ංචිත්තසහභංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනචිත්තසහභූධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

අබ්යාෙතංචිත්තසහභංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනචිත්තසහභූධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයාකතරස…කප.…අවිගකතකතරස. 

41. කුස ං කනොචිත්තසහභංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනකනොචිත්තසහභූ
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

අකුස ංකනොචිත්තසහභං ධම්මංපටිච්ච නඅකුසක ොනකනොචිත්තසහභූ
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

අබ්යාෙතං කනොචිත්තසහභංධම්මංපටිච්ච නකුසක ොනකනොචිත්තසහභූ
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි. (සංඛිත්තං.) කහතුයා 
කතරස…කප.…අවිගකතකතරස. 

1-62-65. කුස ත්තිෙ-චිත්තානුපරිෙත්තාදිදුොනි 

42. කුස ං චිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච… (සංඛිත්තං.) කහතුයා
කතරස. 

කුස ං කනොචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච… (සංඛිත්තං.) කහතුයා

කතරස.(එකතසංඛිත්තා, දුෙත්තයංචිත්තදුෙසදිසං.) 
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1-66-68. කුස ත්තිෙ-අජ්ඣත්තිොදිදුොනි 

43. කුස ං අජ්ඣත්තිෙංධම්මංපටිච්ච…(සංඛිත්තං, චිත්තදුෙසදිසං). 

කුස ංබ්ාහිරංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනබ්ාහිකරොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි. 

44. අබ්යාෙතං උපාදා ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඋපාදා ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කුස ං කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකනොඋපාදා ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි…නව. 

45. අබ්යාෙතං උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඋපාදින්කනො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච
නඅකුසක ො නඋපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඋපාදින්කනො ච නඅකුසක ො
නඋපාදින්කනොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

1-69-82. කුස ත්තිෙ-උපාදානාදිදුොනි 

46. අකුස ං උපාදානං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො කනොඋපාදාකනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

අකුස ං කික සං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො කනොකික කසො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

1-83. කුස ත්තිෙ-පිට්ඨිදුෙං 

47. අකුස ං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං
දස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මං පටිච්චනකුසක ො නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ච නඅකුසක ො නදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයා තීණි. 

අබ්යාෙතං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො
නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා නකුසක ො නනදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං නදස්සකනන
පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා නකුසක ො නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ච
නඅබ්යාෙකතො නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 
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48. අකුස ං භාවනායපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනභාවනාය
පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.අකුස ංභාවනායපහාතබ්බ්ං
ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අකුස ං භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො චනඅකුසක ො නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

අබ්යාෙතං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො
නනභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

49. අකුස ං දස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්චනඅකුසක ො
නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

අකුස ං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

අබ්යාෙතං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පච්චයා
නඅබ්යාෙකතො නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

50. අකුස ං භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නභාවනායපහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

අකුස ං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

51. කුස ං සවිතක්ෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසවිතක්කෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාකතරස. 

කුස ං අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඅවිතක්කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

52. කුස ං සවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසවිචාකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා කතරස. 

කුස ං අවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඅවිචාකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 
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53. කුස ං සප්පීතිෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනසප්පීතිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයා කතරස. 

කුස ං අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඅප්පීතිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

54. කුස ං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නපීතිසහගකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාකතරස. 

කුස ං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නනපීතිසහගකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

55. කුස ං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛසහගකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා කතරස. 

කුස ං නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නනසුඛසහගකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

56. කුස ං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඋකපක්ඛාසහගකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාකතරස. 

කුස ං නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නනඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

57. අබ්යාෙතං ොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නොමාවචකරො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කුස ං නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නනොමාවචකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

58. කුස ං රූපාවචරංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනරූපාවචකරොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

අබ්යාෙතං නරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නනරූපාවචකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

59. කුස ං අරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅරූපාවචකරො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අබ්යාෙතං නඅරූපාවචරං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො
නනඅරූපාවචකරො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 
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60. අබ්යාෙතං පරියාපන්නං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො
නපරියාපන්කනොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

කුස ං අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅපරියාපන්කනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

61. කුස ං නියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නනියයානිකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

අබ්යාෙතංඅනියයානිෙංධම්මංපච්චයානඅබ්යාෙකතොනඅනියයානිකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

62. කුස ං නියතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අබ්යාෙතංඅනියතංධම්මංපච්චයානඅබ්යාෙකතොනඅනියකතොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

63. අබ්යාෙතං සඋත්තරංධම්මංපච්චයානඅබ්යාෙකතොනසඋත්තකරො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාපඤ්ච. 

කුස ං අනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅනුත්තකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

64. අකුස ං සරෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං සරෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකුස ංසරෙංධම්මංපටිච්ච 
නකුසක ො නසරකෙො ච නඅකුසක ො නසරකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.කහතුයා තීණි. 

අබ්යාෙතං අරෙං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො නඅරකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං අරෙං ධම්මං පච්චයා නකුසක ො
නඅරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං අරෙං ධම්මං
පච්චයා නකුසක ො නඅරකෙො ච නඅබ්යාෙකතො නඅරකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයා තීණි. 

2-1. කෙදනාත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

65. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සුඛාය කවදනාය
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පටුන 

සම්පයුත්තංකහතුංධම්මංපටිච්චනඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනායසම්පයුත්කතො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…සත්තපඤ්හා. 

දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තංකහතුංධම්මංපටිච්චනදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්තපඤ්හා. 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…සත්ත පඤ්හා. කහතුයා එෙවීස…කප.…අවිගකතඑෙවීස.
(සබ්බ්ත්ථ එෙවීස.) 

66. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොනනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො
නනකහතු ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතොනනකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. තීණි. 

දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය 

කවදනායසම්පයුත්කතොනනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… තීණි. 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්චනසුඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්කතො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි…කහතුයානව. 

3-1. විපාෙත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

67. විපාෙං කහතුංධම්මංපටිච්චනවිපාකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. විපාෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.විපාෙංකහතුංධම්මංපටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමොනකහතුච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. විපාෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො නකහතු ච 
නවිපාෙධම්මධම්කමොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

විපාෙධම්මධම්මං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නවිපාකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මං
කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මංකහතුංධම්මංපටිච්චනවිපාකෙො 
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නකහතු ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නවිපාකෙොනකහතුච නවිපාෙධම්මධම්කමොනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං
කහතුං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නවිපාකෙොනකහතුචනවිපාෙධම්මධම්කමො නකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි…කහතුයාකතරස. 

68. විපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො නනකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. විපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො
නනකහතු ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නනකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

විපාෙධම්මධම්මංනකහතුංධම්මංපටිච්චනවිපාකෙොනනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. විපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො
නනකහතු ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නනකහතු ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නවිපාකෙො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.….
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නවිපාකෙො
නනකහතු ච නවිපාෙධම්මධම්කමො නනකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා… පඤ්ච. 

විපාෙංනකහතුඤ්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංනකහතුඤ්චධම්මං 
පටිච්චනවිපාෙධම්මධම්කමොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි…කහතුයා චුද්දස. 

4-1. උපාදින්නත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

69. උපාදින්නුපාදානියං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්නුපාදානිකයො
නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.උපාදින්නුපාදානියංකහතුංධම්මං
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පටිච්ච නඅනුපාදින්නුපාදානිකයොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
උපාදින්නුපාදානියං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො
නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.උපාදින්නුපාදානියංකහතුංධම්මං
පටිච්ච නඋපාදින්නුපාදානිකයො නකහතු ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො
නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. උපාදින්නුපාදානියං කහතුං
ධම්මං පටිච්ච නඅනුපාදින්නුපාදානිකයො නකහතු ච
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
පඤ්ච. 

අනුපාදින්නුපාදානියං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්නුපාදානිකයො 
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියං කහතුං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
පඤ්ච…කහතුයා කතරස. 

70. උපාදින්නුපාදානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනුපාදින්නුපාදානිකයො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි…කහතුයා නව. 

5-1. සංකිලිට්ඨත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

71. සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාකතරස. 

සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි…කහතුයා නව. 

6-1. විතක්ෙත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

72. සවිතක්ෙසවිචාරං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපන්නරස. 

සවිතක්ෙසවිචාරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨවීස. 

7-1. පීතිත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

73. පීතිසහගතං කහතුංධම්මං පටිච්චනපීතිසහගකතොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා අට්ඨවීස. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

249 

පටුන 

පීතිසහගතං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො නනකහතු

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස [කහතුයාඅට්ඨ?]. 

8-1. දස්සනත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

74. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාකතරස. 

දස්සකනන පහාතබ්බ්ංනකහතුංධම්මංපටිච්ච නභාවනායපහාතබ්කබ්ො
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

9-1. දස්සනකෙතුත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

75. දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
කසොළස. 

දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය 

පහාතබ්බ්කහතුකෙොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
නව. 

10-1. ආචය ාමිත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

76. ආචයගාමං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නආචයගාමී නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා කතරස. 

ආචයගාමං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅපචයගාමී නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

11-1. කසක්ඛත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

77. කසක්ඛං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකසක්කඛො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා කතරස. 

කසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකසක්කඛො නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

12-1. පරිත්තත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

78. පරිත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගකතො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාකතරස. 
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පරිත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නපරිත්කතො නනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාචුද්දස. 

13-1. පරිත්තාරම්මණත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

79. පරිත්තාරම්මෙංකහතුංධම්මංපටිච්චනපරිත්තාරම්මකෙොනකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

පරිත්තාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නමහග්ගතාරම්මකෙො
නනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

14-1. හීනත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

80. හීනං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නහීකනො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාකතරස. 

හීනංනකහතුංධම්මංපටිච්චනමජ්ඣිකමොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

15-1. මිච්ඡත්තනියතත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

81. මච්ඡත්තනියතං කහතුං ධම්මං පටිච්චනමච්ඡත්තනියකතොනකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාකතරස. 

මච්ඡත්තනියතංනකහතුං ධම්මං පටිච්චනසම්මත්තනියකතොනනකහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

16-1. මග් ාරම්මණත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

82. මග්ගාරම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නමග්ගාරම්මකෙො නකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්චවීස. 

මග්ගාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නමග්ගකහතුකෙො නනකහතු

ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාකතරස [කහතුයා අට්ඨ?]. 

17-1. උප්පන්නත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

83. උප්පන්කනො කහතු ධම්කමො නඅනුපන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. උප්පන්කනො කහතු ධම්කමො නඋප්පාදිස්ස 
නකහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.උප්පන්කනොකහතු ධම්කමො
නඅනුප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ච නඋප්පාදිස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුයාතීණි. 
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18-1. අතීතත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

84. පච්චුප්පන්කනො කහතු ධම්කමො නඅතීතස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පච්චුප්පන්කනො කහතු ධම්කමො නඅනාගතස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. පච්චුප්පන්කනො කහතු
ධම්කමො නඅතීතස්ස නකහතුස්ස ච නඅනාගතස්ස නකහතුස්ස ච ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුයාතීණි. 

19-1. අතීතාරම්මණත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

85. අතීතාරම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅතීතාරම්මකෙො නකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

අතීතාරම්මෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චනඅනාගතාරම්මකෙොනනකහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

20-1. අජ්ඣත්තත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

86. අජ්ඣත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නබ්හිද්ධා නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. බ්හිද්ධා කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්කතො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

අජ්ඣත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නබ්හිද්ධා නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. බ්හිද්ධා නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්කතො
නනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

21-1. අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

87. අජ්ඣත්තාරම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙො 
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අජ්ඣත්තාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නබ්හිද්ධාරම්මකෙො
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාද්කව. 

22-1. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

88. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුංධම්මං 
පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 
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89. අනිදස්සනඅප්පටිඝංනකහතුංධම්මංපටිච්චනසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං
ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනකහතු චනඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නනකහතු ච 
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

22-2. සනිදස්සනත්තිෙ-සකෙතුෙදුෙං 

90. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… 
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසකහතුකෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නසකහතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.)කහතුයා තීණි. 

22-3. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

91. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.…අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුසම්පයුත්තංධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතුසම්පයුත්කතො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නකහතුසම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-4. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙතුසකෙතුෙදුෙං 

92. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතුකචවනඅකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 
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අනිදස්සනඅප්පටිඝං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅකහතුකෙොකචවනනකහතුචධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-5. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

93. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝංකහතුසම්පයුත්තඤ්කචවනචකහතුංධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතුවිප්පයුත්කතො කචව නනකහතු ච ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-6. සනිදස්සනත්තිෙ-නකෙතුසකෙතුෙදුෙං 

94. අනිදස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නකහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

22-7. සනිදස්සනත්තිෙ-සප්පච්චයදුෙං 

95. අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අප්පච්චකයො ධම්කමො
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස නඅප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. 

ආරම්මකෙතීණි, අධිපතියාතීණි, උපනිස්සකයතීණි. (සංඛිත්තං.) 

22-9. සනිදස්සනත්තිෙ-සනිදස්සනදුෙං 

96. සනිදස්සනසප්පටිකඝො නසනිදස්සකනො ධම්කමො
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස නසනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. (සංඛිත්තං.) ආරම්මකෙ තීණි, අධිපතියා තීණි, උපනිස්සකය
පුකරජාකතඅත්ථියාඅවිගකතතීණි. 

අනිදස්සනසප්පටිඝංඅනිදස්සනංධම්මංපටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅනිදස්සකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

22-10. සනිදස්සනත්තිෙ-සප්පටිඝදුෙං 
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97. අනිදස්සනසප්පටිඝං සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනසප්පටිඝං සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනසප්පටිඝං
සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසප්පටිකඝො ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනසප්පටිකඝො චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.
කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං
අප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං අප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅප්පටිකඝො ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නඅප්පටිකඝොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

22-11. සනිදස්සනත්තිෙ-රූපීදුෙං 

98. අනිදස්සනඅප්පටිඝං රූපිං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අරූපිං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
නඅරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අනිදස්සනඅප්පටිඝංඅරූපිංධම්මං
පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං අරූපිං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරූපී ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරූපී ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-12. සනිදස්සනත්තිෙ-ක ොකියදුෙං 

99. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ක ොකියං ධම්මං පච්චයා
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
(සංඛිත්තං).කහතුයාතීණි…අවිගකතතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ක ොකුත්තරංධම්මං පටිච්චනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නක ොකුත්තකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

22-13. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙං 

100. අනිදස්සනසප්පටිඝං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනසප්පටිඝං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
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කහතුපච්චයා. අනිදස්සනසප්පටිඝං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනසප්පටිඝං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං 
පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. 

අනිදස්සනසප්පටිඝං කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං 
කෙනචි විඤ්කඤයයඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකෙනචි
විඤ්කඤකයයො ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…ඡ…කහතුයාඅට්ඨාරස. 

අනිදස්සනසප්පටිඝං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස. 

22-14. සනිදස්සනත්තිෙ-ආසෙදුෙං 

101. අනිදස්සනඅප්පටිඝංආසවංධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
කනොආසකවොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝංආසවං
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොආසකවො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
කනොආසකවොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝංකනොආසවංධම්මං පටිච්චනසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නකනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං 
කනොආසවං ධම්මං පටිච්චනඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනකනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකනොආසකවො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නකනොආසකවො චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

22-15. සනිදස්සනත්තිෙ-සාසෙදුෙං 

102. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සාසවං ධම්මං පච්චයා
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සාසවං ධම්මං පච්චයා නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සාසවං
ධම්මං පච්චයා නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසාසකවො ච
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නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නසාසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
නඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අනිදස්සනඅප්පටිඝංඅනාසවං
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.…. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅනාසකවො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅනාසකවොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-16. සනිදස්සනත්තිෙ-ආසෙසම්පයුත්තදුෙං 

103. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝංආසවසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නආසවසම්පයුත්කතො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නආසවසම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-17. සනිදස්සනත්තිෙ-ආසෙසාසෙදුෙං 

104. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනආසකවොකචවනඅනාසකවොචධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනආසකවො කචවනඅනාසකවොචධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝංආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නආසකවො කචව නඅනාසකවො ච 
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනආසකවොකචවනඅනාසකවොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅනාසකවො කචව නකනොආසකවො ච ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝංසාසවඤ්කචවකනොචආසවං
ධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅනාසකවොකචවනකනොචආසකවො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අනිදස්සනසප්පටිඝං සාසවඤ්කචවකනොච
ආසවංධම්මංපටිච්චනසනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅනාසකවොකචවනකනොච



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

257 

පටුන 

ආසකවො නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅනාසකවො කචව නකනො ආසකවො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. කහතුයාතීණි. 

22-18. සනිදස්සනත්තිෙ-ආසෙආසෙසම්පයුත්තදුෙං 

105. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නආසකවො කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවඤ්කචව
ආසවසම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනආසකවොකචව
නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නආසකවො කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නආසකවො කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං 
පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නආසවවිප්පයුත්කතො කචව නකනො ච
ආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-19. සනිදස්සනත්තිෙ-ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙදුෙං 

106. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පච්චයා 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොආසවවිප්පයුත්කතො නසාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝංආසවවිප්පයුත්තංසාසවංධම්මංපච්චයා
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතො නසාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවවිප්පයුත්තංසාසවංධම්මංපච්චයා
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතො නසාසකවො ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතො නසාසකවො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොආසවවිප්පයුත්කතොනඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝංආසවවිප්පයුත්තංඅනාසවංධම්මංපටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතො නඅනාසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං ආසවවිප්පයුත්තං
අනාසවං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතො
නඅනාසකවොචනඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතොනඅනාසකවොච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-20-54. සනිදස්සනත්තිෙ-සඤ්කඤොජනාදිදුොනි 
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107. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොසඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

108. අනිදස්සනඅප්පටිඝංගන්ථංධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
කනොගන්කථොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං ඔඝං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
කනොඔකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කප.…. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං කයොගං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
කනොකයොකගොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

109. අනිදස්සනඅප්පටිඝං නීවරෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොනීවරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

110. අනිදස්සනඅප්පටිඝං පරාමාසං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොකනොපරාමාකසොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

22-55. සනිදස්සනත්තිෙ-සාරම්මණදුෙං 

111. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසාරම්මකෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නසාරම්මකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅනාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-56. සනිදස්සනත්තිෙ-චිත්තදුෙං 

112. අනිදස්සනඅප්පටිඝංචිත්තංධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තං
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොචිත්කතො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො 
කනොචිත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 
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අනිදස්සනඅප්පටිඝං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නකනොචිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-57. සනිදස්සනත්තිෙ-කචතසිෙදුෙං 

113. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…
අනිදස්සනඅප්පටිඝං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නකචතසිකෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නකචතසිකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

22-58. සනිදස්සනත්තිෙ-චිත්තසම්පයුත්තදුෙං 

114. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නචිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නචිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා …කප.…අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නචිත්තසම්පයුත්කතො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නචිත්තසම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

22-59. සනිදස්සනත්තිෙ-චිත්තසංසට්ඨදුෙං 

115. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නචිත්තසංසට්කඨොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නචිත්තසංසට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…
අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නචිත්තසංසට්කඨො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නචිත්තසංසට්කඨො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-60. සනිදස්සනත්තිෙ-චිත්තසමුට්ඨානදුෙං 

116. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

22-61. සනිදස්සනත්තිෙ-චිත්තසෙභූදුෙං 
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117. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොකනොචිත්තසහභූධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයා ඡ. 

22-62. සනිදස්සනත්තිෙ-චිත්තානුපරිෙත්තිදුෙං 

118. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොචිත්තානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-63-65. සනිදස්සනත්තිෙ-චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානාදිදුොනි 

119. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

120. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා … කහතුයාඡ. 

121. අනිදස්සනඅප්පටිඝං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං
පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-66. සනිදස්සනත්තිෙ-අජ්ඣත්තදුෙං 

122. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනඅජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅජ්ඣත්තිකෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅජ්ඣත්තිකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා… කහතුයා ඡ. ආරම්මකෙ තීණි…කප.…
අවිගකතඡ. 

අනිදස්සනසප්පටිඝං බ්ාහිරං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නබ්ාහිකරොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා එොදස. 

22-67. සනිදස්සනත්තිෙ-උපාදාදුෙං 

123. අනිදස්සනඅප්පටිඝංඋපාදාධම්මංපටිච්චනසනිදස්සනසප්පටිකඝො
කනොඋපාදාධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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අනිදස්සනසප්පටිඝං කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්චනඅනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නකනොඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
නකනොඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ඡ. 

අනිදස්සනසප්පටිඝං කනොඋපාදා ච අනිදස්සනඅප්පටිඝං කනොඋපාදා ච 
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ඡ. කහතුයාඅට්ඨාරස. 

22-68. සනිදස්සනත්තිෙ-උපාදින්නදුෙං 

124. අනිදස්සනඅප්පටිඝං උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නඋපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඋපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං උපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඋපාදින්කනො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඋපාදින්කනො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

125. සනිදස්සනසප්පටිකඝො අනුපාදින්කනො ධම්කමො
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස නඅනුපාදින්නස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.(සංඛිත්තං.)ආරම්මකෙනව. 

22-69-82. සනිදස්සනත්තිෙ-උපාදානාදිදුොනි 

126. අනිදස්සනඅප්පටිඝං උපාදානං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොකනොඋපාදාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

127. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කික සං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොකික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

22-83. සනිදස්සනත්තිෙ-දස්සකනනපොතබ්බදුෙං 

128. අනිදස්සනඅප්පටිඝං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝංනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා 
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නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝංනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනනදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

22-84. සනිදස්සනත්තිෙ-භාෙනායපොතබ්බදුෙං 

129. අනිදස්සනඅප්පටිඝං භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-85. සනිදස්සනත්තිෙ-දස්සකනනපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

130. අනිදස්සනඅප්පටිඝං දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

22-86. සනිදස්සනත්තිෙ-භාෙනායපොතබ්බකෙතුෙදුෙං 

131. අනිදස්සනඅප්පටිඝං භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 

නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනභාවනායපහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

22-87. සනිදස්සනත්තිෙ-සවිතක්ෙදුෙං 

132. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
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නසවිතක්කෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නසවිතක්කෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

133. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං
අවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅවිතක්කෙො ච 
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅවිතක්කෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.
කහතුයා තීණි. 

22-88. සනිදස්සනත්තිෙ-සවිචාරදුෙං 

134. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සවිචාරං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නඅවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අවිචාරං
ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අවිචාරං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅවිචාකරොචනඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅවිචාකරො
චධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

22-89. සනිදස්සනත්තිෙ-සප්පීතිෙදුෙං 

135. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…
අනිදස්සනඅප්පටිඝං සප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නසප්පීතිකෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නසප්පීතිකෙො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං
අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅප්පීතිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅප්පීතිකෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅප්පීතිකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයා තීණි. 

22-90. සනිදස්සනත්තිෙ-පීතිසෙ තදුෙං 
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136. අනිදස්සනඅප්පටිඝං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අනිදස්සනඅප්පටිඝං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…
අනිදස්සනඅප්පටිඝං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නපීතිසහගකතො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නපීතිසහගකතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-91. සනිදස්සනත්තිෙ-සුඛසෙ තදුෙං 

137. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනසුඛසහගකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනසුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-92. සනිදස්සනත්තිෙ-උකපක්ඛාසෙ තදුෙං 

138. අනිදස්සනඅප්පටිඝං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.…අනිදස්සනඅප්පටිඝං උකපක්ඛාසහගතංධම්මංපටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඋකපක්ඛාසහගකතො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඋකපක්ඛාසහගකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-93. සනිදස්සනත්තිෙ-ොමාෙචරදුෙං 

139. අනිදස්සනඅප්පටිඝං ොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනොමාවචකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 
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අනිදස්සනඅප්පටිඝං නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච 

නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නනොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනොමාවචකරො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නනොමාවචකරොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

22-94. සනිදස්සනත්තිෙ-රූපාෙචරදුෙං 

140. අනිදස්සනඅප්පටිඝං රූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝංනරූපාවචරංධම්මංපටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නනරූපාවචකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-95. සනිදස්සනත්තිෙ-අරූපාෙචරදුෙං 

141. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනඅරූපාවචකරො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං නඅරූපාවචරං ධම්මං පච්චයා
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නනඅරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-96. සනිදස්සනත්තිෙ-පරියාපන්නදුෙං 

142. අනිදස්සනඅප්පටිඝං පරියාපන්නං ධම්මං පච්චයා
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නපරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනඅපරියාපන්කනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
අනිදස්සනඅප්පටිඝං අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅපරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…
අනිදස්සනඅප්පටිඝං අපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅපරියාපන්කනො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅපරියාපන්කනො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-97. සනිදස්සනත්තිෙ-නියයානිෙදුෙං 
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143. අනිදස්සනඅප්පටිඝං නියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොනනියයානිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයා ඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අනියයානිෙං ධම්මං පච්චයා 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-98. සනිදස්සනත්තිෙ-නියතදුෙං 

144. අනිදස්සනඅප්පටිඝංනියතංධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නනියකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අනියතං ධම්මං පච්චයා නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-99. සනිදස්සනත්තිෙ-සඋත්තරදුෙං 

145. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සඋත්තරං ධම්මං පච්චයා
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නඅනුත්තකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-100. සනිදස්සනත්තිෙ-සරණදුෙං 

146. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සරෙංධම්මංපටිච්චනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නසරකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අරෙං ධම්මං පච්චයා නසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නඅරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

147. සනිදස්සනසප්පටිකඝො අරකෙො ධම්කමොනසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස
නඅරෙස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවාරස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිගණිතං, එවංගකෙතබ්බ්ං.) 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයතිෙදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 
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ධම්මානුක ොමපච්චනීකයතිෙතිෙපට්ඨානං 
1-1. කුස ත්තිෙ-කෙදනාත්තිෙං 

1. කුස ං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
සුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනසුඛායකවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… කුස ං සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

අකුස ං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නසුඛාය කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අකුස ං
සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චනකුසක ො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.… අකුස ං සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

අබ්යාෙතං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අබ්යාෙතංසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අබ්යාෙතංසුඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.තීණි.(සංඛිත්තං.) 

කහතුයාකතරස, ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතකතරස. 

පච්චනීයං 

නකෙතුනආරම්මණපච්චයාදි 

2. අබ්යාෙතං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො

නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා … 

තීණි. 

3. කුස ං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආරම්මෙපච්චයා.
කුස ං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආරම්මෙපච්චයා. කුස ං 
සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චනකුසක ො නසුඛාය කවදනාය
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සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනආරම්මෙපච්චයා. තීණි. 

අකුස ං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නසුඛාය කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනආරම්මෙපච්චයා…
තීණි. 

අබ්යාෙතං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආරම්මෙපච්චයා.
අබ්යාෙතංසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනඅකුසක ොනසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනආරම්මෙපච්චයා.අබ්යාෙතං
සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිනආරම්මෙපච්චයා.තීණි. 

4. නකහතුයා තීණි, නආරම්මකෙ නව, නඅධිපතියා කතරස…කප.…
කනොවිගකතනව. 

කහතුපච්චයානආරම්මකෙනව. 

නකහතුපච්චයා ආරම්මකෙ තීණි. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි
සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

5. කුසක ොසුඛාය කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොනකුස ස්සනසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්තස්සධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො…කප.…. 

ආරම්මකෙඅට්ඨාරස.(පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

අකුස පදං 

කෙතුපච්චකයො 

6. අකුස ං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
අකුස ංදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චනකුසක ොනදුක්ඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…අකුස ං
දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකුසක ො නදුක්ඛායකවදනාය
සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාපඤ්ච, ආරම්මකෙඡ…කප.…අවිගකත
අට්ඨ. 
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අබයාෙතපදං 

පච්චනීයං 

7. අබ්යාෙතං දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මං පටිච්චනකුසක ො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා.
අබ්යාෙතං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා. 
අබ්යාෙතං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනකහතුපච්චයා. 

නකහතුයා තීණි. (සහජාතවාරම්පි…කප.… පඤ්හාවාරම්පි 

විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

8. කුස ං අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නකුසක ො නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) කහතුයාකතරස.(සබ්බ්ත්ථවිත්ථාකරො). 

1-2. කුස ත්තිෙ-විපාෙත්තිෙං 

9. අබ්යාෙතං විපාෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නවිපාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

10. කුස ං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්චනකුසක ොනවිපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං විපාෙධම්මධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො ච නඅකුසක ො 
නවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

අකුස ං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං විපාෙධම්මධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නවිපාෙධම්මධම්කමො ච නඅකුසක ො

නවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. (3) …කහතුයා
ඡ. 

11. අබ්යාෙතං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො 
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
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නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච නඅකුසක ො 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
කහතුයාතීණි. 

1-3. කුස ත්තිෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

12. අබ්යාෙතං උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඋපාදින්නුපාදානිකයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නඋපාදින්නුපාදානිකයො ච නඅකුසක ො 
නඋපාදින්නුපාදානිකයොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

13. කුසක ො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නකුස ස්ස
නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
කුසක ො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නඅකුස ස්ස
නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
කුසක ො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නකුස ස්ස 
නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ච නඅකුස ස්ස නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ච
ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.තීණි. 

අකුසක තීණි.අබ්යාෙතංඅනුපාදින්නුපාදානිකයතීණිකයව…කප.…. 

14. කුස ං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
…කහතුයාඡ. 

1-4. කුස ත්තිෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

15. අකුස ං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

අබ්යාෙතං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො 
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා නකුසක ො
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා නඅකුසක ො
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං 
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අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා නකුසක ො
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොචනඅබ්යාෙකතො නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං
ධම්මං පච්චයානඅකුසක ොනඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො චනඅබ්යාෙකතො
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
අබ්යාෙතං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා නකුසක ො 
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොචනඅකුසක ොනඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.කහතුයාඡ. 

16. කුස ං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි… 
කහතුයාඡ. 

1-5. කුස ත්තිෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

17. කුස ං සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නසවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා කතරස.

(කුසක පඤ්ච, අකුසක පඤ්ච, අබ්යාෙකතතීණි.) 

කුස ං අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා 
කතරස. 

කුස ංඅවිතක්ෙඅවිචාරංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනඅවිතක්ෙඅවිචාකරො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අබ්යාෙතං අවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි… කහතුයා
ඡ. 

1-6. කුස ත්තිෙ-පීතිත්තිෙං 

18. කුස ං පීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නපීතිසහගකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… පඤ්ච…කහතුයාකතරස. 

කුස ං සුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසුඛසහගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච…කහතුයාකතරස. 
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කුස ං උකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච…කහතුයා
කතරස. 

1-7. කුස ත්තිෙ-දස්සනත්තිෙං 

19. අකුස ං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අකුස ං භාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නභාවනාය 

පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

අබ්යාෙතං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා
නඅබ්යාෙකතො නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-8. කුස ත්තිෙ-දස්සනකෙතුත්තිෙං 

20. අකුස ං දස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්චනඅකුසක ො
නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

අකුස ං භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

අකුස ං කනවදස්සකනනනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 
නකුසක ො නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයා තීණි. 

අබ්යාෙතං කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පච්චයා නඅබ්යාෙකතො නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-9. කුස ත්තිෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

21. කුස ං ආචයගාමං ධම්මං පටිච්චනකුසක ොනආචයගාමීධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

කුස ං අපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅපචයගාමී ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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අබ්යාෙතං කනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො 
නකනවාචයගාමනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
පඤ්ච. 

1-10. කුස ත්තිෙ-කසක්ඛත්තිෙං 

22. කුස ං කසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(ද්කව ලං ානි.)…කහතුයාඡ. 

අබ්යාෙතං අකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅකසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අබ්යාෙතං කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො 
නකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා 
පඤ්ච. 

1-11. කුස ත්තිෙ-පරිත්තත්තිෙං 

23. අබ්යාෙතං පරිත්තංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනපරිත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කුස ං මහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නමහග්ගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

කුස ං අප්පමාෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅප්පමාකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-12. කුස ත්තිෙ-පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

24. කුස ං පරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නපරිත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

කුස ං මහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නමහග්ගතාරම්මකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

කුස ං අප්පමාොරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅප්පමාොරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-13. කුස ත්තිෙ-හීනත්තිෙං 

25. අකුස ං හීනං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නහීකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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අබ්යාෙතං මජ්ඣිමං ධම්මං පච්චයා නඅබ්යාෙකතො නමජ්ඣිකමො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

කුස ංපණීතංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනපණීකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-14. කුස ත්තිෙ-මිච්ඡත්තනියතත්තිෙං 

26. අකුස ං මච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො
නමච්ඡත්තනියකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කුස ං සම්මත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නසම්මත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අබ්යාෙතං අනියතංධම්මංපච්චයානඅබ්යාෙකතො නඅනියකතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

1-15. කුස ත්තිෙ-මග් ාරම්මණත්තිෙං 

27. කුස ං මග්ගාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනමග්ගාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

කුස ං මග්ගකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නමග්ගකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කුස ං මග්ගාධිපතිං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නමග්ගාධිපති ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-16. කුස ත්තිෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

28. කුසක ො අනුප්පන්කනො ධම්කමො නකුස ස්ස නඅනුප්පන්නස්ස
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…ආරම්මකෙඅට්ඨාරස. (උප්පාදී
අනුප්පන්නසදිසං.) 

1-17. කුස ත්තිෙ-අතීතත්තිෙං 

29. කුසක ො අතීකතො ධම්කමො නකුස ස්ස නඅතීතස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. 

ආරම්මකෙඅට්ඨාරස.(අනාගතංඅතීතසදිසං.) 

1-18. කුස ත්තිෙ-අතීතාරම්මණත්තිෙං 
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30. කුස ං අතීතාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනකුසක ොනඅතීතාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයානව. 

කුස ං අනාගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅනාගතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

කුස ං පච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නපච්චුප්පන්නාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

1-19-20. කුස ත්තිෙ-අජ්ඣත්තත්තිෙද්ෙයං 

31. කුසක ො අජ්ඣත්කතො ධම්කමො නඅජ්ඣත්තස්ස නකුස ස්ස

ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. (සංඛිත්තං.)… ආරම්මකෙ
අට්ඨාරස. 

කුසක ො බ්හිද්ධා ධම්කමො නබ්හිද්ධා නකුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.)…ආරම්මකෙඅට්ඨාරස. 

32. කුස ං අජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

කුස ං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

1-21. කුස ත්තිෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

33. අබ්යාෙකතො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො නඅබ්යාෙතස්ස
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
ආරම්මකෙඡ.(තීණිකවදිතෙංොතබ්බ්ං.) 

34. අබ්යාෙතං අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං අනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො ච නඅකුසක ො 
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

35. කුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කුස ං
අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කුස ංඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මංපටිච්ච
නකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච නඅකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 
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අකුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං
අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අකුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච නඅකුසක ො 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

අබ්යාෙතං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං
අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නඅකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අබ්යාෙතං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච නඅකුසක ො 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

කුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච අබ්යාෙතං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… තීණි. 

අකුස ං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච අබ්යාෙතං අනිදස්සනඅප්පටිඝඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච නකුසක ො නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි… කහතුයාපන්නරස. 

2-1. කෙදනාත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

36. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොනකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සුඛායකවදනාය
සම්පයුත්තංකුස ංධම්මංපටිච්ච නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතො
නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං
කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච 
නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොනකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා. සුඛායකවදනායසම්පයුත්තංකුස ංධම්මංපටිච්චනදුක්ඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොනකුසක ොචනදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්කතොනකුසක ොච 

ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං කුස ං
ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච නදුක්ඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ච නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොනකුසක ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා. සත්ත. 
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අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…සත්ත… කහතුයා චුද්දස. 

37. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
සත්ත. 

දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නදුක්ඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්කතො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
සත්ත. 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 

නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නඅකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… සත්ත.(එෙවීසතිපඤ්හා.) 

38. සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො අබ්යාෙකතො ධම්කමො නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තස්ස නඅබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. (සංඛිත්තං.) 

ආරම්මකෙ එෙවීසති. (දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඅබ්යාෙතලං ං 
අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තඅබ්යාෙතලං ම්පිොතබ්බ්ං.) 

3-1. විපාෙත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

39. විපාෙධම්මධම්මං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො
නකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

විපාෙධම්මධම්මං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නවිපාෙධම්මධම්කමො
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

4-1. උපාදින්නත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

40. අනුපාදින්නුපාදානියංකුස ංධම්මංපටිච්චනඋපාදින්නුපාදානිකයො
නකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයොනකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණිකහතුයා ඡ. 
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අනුපාදින්නුපාදානියං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්නුපාදානිකයො 
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

උපාදින්නුපාදානියං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නඋපාදින්නුපාදානිකයො
නඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා පඤ්ච. 

5-1. සංකිලිට්ඨත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

41. අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං කුස ං ධම්මං පටිච්ච 

නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි…කහතුයා ඡ. 

සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච 
නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙොනඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
තීණි. 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා 
නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…(සංඛිත්තං.) කහතුයාඡ…කප.…අවිගකතඡ. 

6-1. විතක්ෙත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

42. සවිතක්ෙසවිචාරං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

අවිතක්ෙවිචාරමත්තං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො
නකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපන්නරස. 

සවිතක්ෙසවිචාරං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නසවිතක්ෙසවිචාකරො
නඅකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

7-1. පීතිත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

43. පීතිසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නපීතිසහගකතො නකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…සත්ත. 

සුඛසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නසුඛසහගකතො නකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 
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උකපක්ඛාසහගතං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො

නකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. (කවදනාත්තිෙසදිසං. 
සංඛිත්තං.) 

22-1. සනිදස්සනත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

44. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං කුස ං
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං කුස ං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනකුසක ොච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනකුසක ොච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
නඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.අනිදස්සනඅප්පටිඝංඅකුස ං
ධම්මං පටිච්ච නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං අකුස ං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොනකුසක ොච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝොනඅකුසක ො
ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා (සංඛිත්තං.) කහතුයා ඡ…කප.…
අවිගකතඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝංඅබ්යාෙතංධම්මංපච්චයා නසනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං
අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅබ්යාෙකතො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි…කප.…අවිගකතතීණි. 

22-2. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙදනාත්තිෙං 

45. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝංඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 
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22-3. සනිදස්සනත්තිෙ-විපාෙත්තිෙං 

46. අනිදස්සනඅප්පටිඝං විපාෙං ධම්මං පටිච්චනඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
නවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
නවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-4. සනිදස්සනත්තිෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

47. අනිදස්සනඅප්පටිඝං උපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො 
නසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස නඅනුපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…(සංඛිත්තං.) ආරම්මකෙනව, අනන්තකර 
තීණි…කප.…උපනිස්සකයපුකරජාකතනව…කප.…අවිගකතනව. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නඅනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

22-5. සනිදස්සනත්තිෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

48. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච 

නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

22-6-20. සනිදස්සනත්තිෙ-විතක්ෙත්තිොදි 
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49. අනිදස්සනඅප්පටිඝං සවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නසවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නඅවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං අවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච 
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-21. සනිදස්සනත්තිෙ-අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙං 

50. අනිදස්සනඅප්පටිඝං අජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නඅජ්ඣත්තාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. අනිදස්සනඅප්පටිඝං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.… අනිදස්සනඅප්පටිඝං බ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නබ්හිද්ධාරම්මකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. කහතුයා 

ඡ…කප.…අවිගකතඡ. (පඤ්හාවාරංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයතිෙතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයදුෙදුෙපට්ඨානං 
1-1. කෙතුදුෙ-සකෙතුෙදුෙං 

1. කහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං සකහතුෙඤ්ච
නකහතුං සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) කහතුයා තීණි, ආරම්මකෙ
එෙං…කප.…අවිගකතපඤ්ච. 
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2. නකහතුංසකහතුෙං ධම්මංපටිච්චනනකහතුනසකහතුකෙොධම්කමො

උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා… (සංඛිත්තං.) නකහතුයා එෙං, නආරම්මකෙ
තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

3. කහතු සකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කහතු සකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. කහතු සකහතුකෙො ධම්කමො නනකහතුස්ස
නසකහතුෙස්ස ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.කහතු සකහතුකෙො
ධම්කමො නකහතුස්ස නසකහතුෙස්ස ච නනකහතුස්ස නසකහතුෙස්ස ච

ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො නනකහතුස්ස නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස
නසකහතුෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු
සකහතුකෙො ධම්කමො නකහතුස්ස නසකහතුෙස්ස ච නනකහතුස්ස 

නසකහතුෙස්සචධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) (සංඛිත්තං.) 

කහතුයාඑෙං, ආරම්මකෙඡ, අධිපතියාද්කව…කප.…අවිගකතපඤ්ච. 

(පඤ්හාවාරංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

4. කහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නකහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සංඛිත්තං.)කහතුයාචත්තාරි. 

1-2. කෙතුදුෙ-කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

5. කහතුං කහතුසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චනකහතුනකහතුසම්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි.(සකහතුෙසදිසං.) 

කහතුං කහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකහතුවිප්පයුත්කතො

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 

නකහතුංකහතුවිප්පයුත්තංධම්මං පටිච්ච නනකහතුනකහතුවිප්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයා චත්තාරි. 
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1-3-5. කෙතුදුෙ-කෙතුසකෙතුොදිදුොනි 

6. කහතුං කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකහතු
කචවනඅකහතුකෙොචධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නකහතුං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅකහතුකෙො කචවනනකහතුචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා
එෙං. 

7. කහතුං කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
කහතුයාඑෙං. 

නකහතුංකහතුසම්පයුත්තඤ්කචවනචකහතුංධම්මංපටිච්චනනකහතු 

නකහතුවිප්පයුත්කතො කචව නනකහතු ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කහතුයාඑෙං. 

8. නකහතුං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකහතු
නසකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඅධිපතියාඑෙං. 

නකහතුං නකහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකහතු
නඅකහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

1-6-12. කෙතුදුෙ-චූළන්තරදුොදි 

9. නකහතු අප්පච්චකයොධම්කමොනනකහතුස්සනඅප්පච්චයස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… නකහතු අප්පච්චකයො ධම්කමො
නකහතුස්ස නඅප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
නකහතු අප්පච්චකයො ධම්කමො නකහතුස්ස නඅප්පච්චයස්ස ච නනකහතුස්ස
නඅප්පච්චයස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.….
(අසඞ්ඛතං අප්පච්චයසදිසං.) 

10. නකහතු සනිදස්සකනො ධම්කමො නනකහතුස්ස නසනිදස්සනස්ස
ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු සනිදස්සකනො ධම්කමො
නකහතුස්ස නසනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
නකහතුසනිදස්සකනොධම්කමොනකහතුස්සනසනිදස්සනස්සචනනකහතුස්ස 

නසනිදස්සනස්ස ච ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. ආරම්මකෙ
තීණි. 

කහතුං අනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅනිදස්සකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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11. නකහතුං සප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා එෙං. 

කහතුං අප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනකහතු නඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

12. නකහතුං රූපිං ධම්මං පටිච්චනනකහතුනරූපීධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

කහතුං අරූපිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නඅරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

13. නකහතුං ක ොකියංධම්මංපච්චයානනකහතුනක ොකිකයොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කහතුං ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නක ොකුත්තකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං ක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නක ොකුත්තකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුං ක ොකුත්තරඤ්ච
නකහතුං ක ොකුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්චනකහතුනක ොකුත්තකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුයාතීණි. 

14. කහතුං කෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකෙනචි
විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

කහතුං නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නනකෙනචි 
විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

1-13-18. කෙතුදුෙ-ආසෙක ොච්ඡෙං 

15. කහතුංආසවං ධම්මංපටිච්චනකහතුනආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

කහතුං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නකනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

16. නකහතුං සාසවං ධම්මං පච්චයා නනකහතු නසාසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කහතුංඅනාසවංධම්මංපටිච්චනකහතුනඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

17. කහතුං ආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

285 

පටුන 

කහතුං ආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නආසවවිප්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

18. කහතුං ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතුනආසකවො
කචවනඅනාසකවොචධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

කහතුං සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු
නඅනාසකවො කචව නකනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාපඤ්ච. 

19. කහතුං ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නආසකවොකචව නආසවවිප්පයුත්කතොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නකහතුං ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච
නනකහතු නආසවවිප්පයුත්කතොකචවනකනොආසකවොචධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

20. නකහතුං ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං ධම්මං පච්චයා නනකහතු
ආසවවිප්පයුත්කතො නසාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(ක ොකියසදිසං.) 

කහතුං ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

ආසවවිප්පයුත්කතොනඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුං
ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ආසවවිප්පයුත්කතො
නඅනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං ආසවවිප්පයුත්තං
අනාසවඤ්චනකහතුං ආසවවිප්පයුත්තංඅනාසවඤ්චධම්මංපටිච්චනකහතු 
ආසවවිප්පයුත්කතොනඅනාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා
තීණි. 

1-19-53. කෙතුදුෙ-සඤ්කඤොජනාදික ොච්ඡෙං 

21. කහතුං සඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොසඤ්කඤොජකනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22. කහතුං ගන්ථං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොගන්කථො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

23. කහතුං ඔඝං ධම්මං පටිච්චනකහතු කනොඔකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාපඤ්ච. 

24. කහතුං කයොගං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොකයොකගො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 
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25. කහතුං නීවරෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොනීවරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

26. නකහතුං පරාමාසංධම්මංපටිච්චනනකහතුකනොපරාමාකසොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

1-54-81. කෙතුදුෙ-මෙන්තරදුොදි 

27. කහතුං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතුනසාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං අනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නඅනාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

28. නකහතුං චිත්තං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු කනොචිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කහතුං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකනොචිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

29. කහතුං කචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකචතසිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං අකචතසිෙංධම්මං පටිච්චනනකහතුනඅකචතසිකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

30. කහතුං චිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නචිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං චිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 
නචිත්තවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

31. කහතුං චිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නචිත්තසංසට්කඨො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං චිත්තවිසංසට්ඨංධම්මං පටිච්චනනකහතු නචිත්තවිසංසට්කඨො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

32. කහතුං චිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 

නකනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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33. කහතුං චිත්තසහභංධම්මංපටිච්චනකහතුකනොචිත්තසහභූධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නකහතුං කනොචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු නකනොචිත්තසහභූ 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

34. කහතුං චිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනොචිත්තානුපරිවත්තී ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං කනොචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 
නකනොචිත්තානුපරිවත්තීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

35. කහතුං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

නකහතුං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 

නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

36. කහතුං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නකහතුං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 
නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

37. කහතුං චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නකහතුං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච
නනකහතු නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි(සංඛිත්තං.නයවකසනවිත්ථාකරතබ්බ්ං). 

1-82-98. කෙතුදුෙ-දස්සකනනපොතබ්බදුොදි 

38. කහතුං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්චනකහතුනදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා නනකහතු
නනදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණිකමව. 
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39. කහතුං දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නනකහතු 
නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙං. 

1-99. කෙතුදුෙ-සරණදුෙං 

40. කහතුං සරෙංධම්මංපටිච්චනකහතුනසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නකහතුං සරෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නසරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුං සරෙඤ්ච නකහතුං සරෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්චනකහතුනසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

නකහතුංඅරෙංධම්මංපච්චයානනකහතුනඅරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නකහතුං අරෙං ධම්මං පච්චයා නකහතු නඅරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නකහතුංඅරෙංධම්මංපච්චයානකහතුනඅරකෙො
චනනකහතුනඅරකෙොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

2-1. සකෙතුෙදුෙ-කෙතුදුෙං 

41. සකහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නසකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අකහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි…කහතුයාඡ. 

සකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකහතුකෙො නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

3-1. කෙතුසම්පයුත්තදුෙ-කෙතුදුෙං 

42. කහතුසම්පයුත්තං කහතුංධම්මංපටිච්චනකහතුසම්පයුත්කතො නකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කහතුවිප්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතුවිප්පයුත්කතො නකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි…කහතුයාඡ. 

කහතුසම්පයුත්තංනකහතුංධම්මංපටිච්චනකහතුවිප්පයුත්කතො නනකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

4-1. කෙතුසකෙතුෙදුෙ-කෙතුදුෙං 
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43. කහතුඤ්කචව සකහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කචව
නඅකහතුකෙොචනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

සකහතුෙඤ්කචවනචකහතුංනකහතුංධම්මංපටිච්චනඅකහතුකෙොකචව
නනච කහතුනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

5-1. කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙ-කෙතුදුෙං 

44. කහතුඤ්කචව කහතුසම්පයුත්තඤ්ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
කහතුයාඑෙං. 

කහතුසම්පයුත්තඤ්කචව න ච කහතුං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
නකහතුවිප්පයුත්කතො කචව නන ච කහතු නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

7-13-1. චූළන්තරදුොදි-කෙතුදුෙං 

45. සප්පච්චයං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පච්චකයො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

සප්පච්චයං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පච්චකයො නනකහතු ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. (සඞ්ඛතංසප්පච්චයසදිසං). 

46. අනිදස්සනං කහතුං ධම්මං පටිච්චනඅනිදස්සකනොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

අනිදස්සනංනකහතුංධම්මංපටිච්චනසනිදස්සකනොනනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

47. අප්පටිඝං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නසප්පටිකඝො නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

48. අරූපිං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපී නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

රූපිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නරූපී නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. 
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අරූපිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපී නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

49. ක ොකියං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

ක ොකුත්තරං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි…කහතුයාචත්තාරි. 

ක ොකියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නක ොකුත්තකරො නනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

ක ොකුත්තරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නක ොකිකයො නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයාඑෙං…කහතුයාද්කව. 

50. කෙනචි විඤ්කඤයයංකහතුංධම්මංපටිච්චනකෙනචිවිඤ්කඤකයයො
නකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකෙනචිවිඤ්කඤයයංකහතුංධම්මංපටිච්චනනකෙනචිවිඤ්කඤකයයො 
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කෙනචි විඤ්කඤයයං කහතුඤ්ච නකෙනචි විඤ්කඤයයං කහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකෙනචි විඤ්කඤකයයො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

කෙනචිවිඤ්කඤයයංනකහතුංධම්මං පටිච්චනකෙනචිවිඤ්කඤකයයො 
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

14-1. ආසෙදුෙ-කෙතුදුෙං 

51. ආසවං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොආසවං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකනොආසකවො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

ආසවං කහතුඤ්ච කනොආසවං කහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං(සබ්බ්ත්ථපඤ්ච.) 

කනොආසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකනොආසකවො නනකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

15-1. සාසෙදුෙ-කෙතුදුෙං 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

291 

පටුන 

52. සාසවං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

අනාසවංකහතුංධම්මංපටිච්චනඅනාසකවොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…තීණි…කහතුයාචත්තාරි.(ක ොකියදුෙසදිසං.) 

16-1. ආසෙසම්පයුත්තදුෙ-කෙතුදුෙං 

53. ආසවසම්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො
නකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ආසවවිප්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නආසවවිප්පයුත්කතො නකහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ආසවසම්පයුත්තංකහතුඤ්චආසවවිප්පයුත්තංකහතුඤ්චධම්මං පටිච්ච
නආසවසම්පයුත්කතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි…
කහතුයා නව. 

ආසවසම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

ආසවවිප්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නආසවසම්පයුත්කතො
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයා චත්තාරි. 

17-1. ආසෙසාසෙදුෙ-කෙතුදුෙං 

54. ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව
නඅනාසකවොචනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

සාසවඤ්කචව කනො ච ආසවං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නආසකවො කචව
නඅනාසකවොච නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…එෙං. 

ආසවඤ්කචවසාසවංකහතුඤ්චසාසවඤ්කචවකනොචආසවංකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්චනආසකවොකචවනඅනාසකවොචනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයා පඤ්ච. 

ආසවඤ්කචව සාසවඤ්ච නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅනාසකවො කචව
නකනොආසකවො ච නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
පඤ්ච. 

18-1. ආසෙආසෙසම්පයුත්තදුෙ-කෙතුදුෙං 
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55. ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්චකහතුංධම්මංපටිච්චනආසකවො 
කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… 

තීණි. 

ආසවසම්පයුත්තඤ්කචවකනොචආසවංකහතුංධම්මංපටිච්චනආසකවො
කචව නආසවවිප්පයුත්කතො ච නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
එෙං…කහතුයා චත්තාරි. 

ආසවඤ්කචව ආසවසම්පයුත්තඤ්ච නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
නආසවවිප්පයුත්කතොකචවනකනොචආසකවොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං. 

ආසවසම්පයුත්තඤ්කචව කනො ච ආසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

නආසවවිප්පයුත්කතොකචවනකනොචආසකවොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි… කහතුයාචත්තාරි. 

19-1. ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙදුෙ-කෙතුදුෙං 

56. ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං කහතුං ධම්මං පටිච්චආසවවිප්පයුත්කතො
නඅනාසකවොනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

ආසවවිප්පයුත්තං අනාසවං කහතුං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො
නඅනාසකවො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි… කහතුයා
චත්තාරි. 

ආසවවිප්පයුත්තං සාසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො 
නඅනාසකවොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ආසවවිප්පයුත්තං 
අනාසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්චආසවවිප්පයුත්කතො නසාසකවො නනකහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

20-54-1. සඤ්කඤොජනක ොච්ඡොදි-කෙතුදුෙං 

57. සඤ්කඤොජනං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොසඤ්කඤොජකනො නකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

58. ගන්ථං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොගන්කථො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

59. ඔඝං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොඔකඝොනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

60. කයොගං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොකයොකගො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
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61. නීවරෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොනීවරකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

62. කනොපරාමාසං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකනොපරාමාකසො නකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

55-68-1. මෙන්තරදුොදි-කෙතුදුෙං 

63. සාරම්මෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නසාරම්මකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

සාරම්මෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චනඅනාරම්මකෙොනනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අනාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
නඅනාරම්මකෙො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සාරම්මෙං 
නකහතුඤ්ච අනාරම්මෙං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නඅනාරම්මකෙො 
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

64. කනොචිත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකනොචිත්කතො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

චිත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

65. කචතසිෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකචතසිකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

කචතසිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅකචතසිකෙො නනකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

66. චිත්තසම්පයුත්තං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසම්පයුත්කතො 

නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. (සංඛිත්තං.) 

67. චිත්තසංසට්ඨං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නචිත්තසංසට්කඨො නකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

68. චිත්තසමුට්ඨානං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො
නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

69. චිත්තසහභං කහතුංධම්මංපටිච්චකනොචිත්තසහභූනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

70. චිත්තානුපරිවත්තිං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තානුපරිවත්තී
නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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71. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො නකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

72. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං කහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

73. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං කහතුං ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

74. බ්ාහිරංකහතුං ධම්මංපටිච්චනබ්ාහිකරොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

අජ්ඣත්තිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅජ්ඣත්තිකෙො නනකහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

75. කනොඋපාදා කහතුං ධම්මං පටිච්ච නකනොඋපාදා නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

උපාදා නකහතුංධම්මංපටිච්චකනොඋපාදානනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

76. උපාදින්නං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඋපාදින්කනො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාචත්තාරි. 

උපාදින්නංනකහතුංධම්මංපටිච්චනඅනුපාදින්කනොනනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

අනුපාදින්නංනකහතුංධම්මංපටිච්චනඋපාදින්කනොනනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාද්කව. 

69-82-1. උපාදානක ොච්ඡොදි-කෙතුදුෙං 

77. උපාදානං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොඋපාදාකනො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

78. කික සං කහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොකික කසො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
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83-1. පිට්ඨිදුෙ-කෙතුදුෙං 

79. දස්සකනන පහාතබ්බ්ං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නදස්සකනනපහාතබ්බ්ංකහතුංධම්මංපටිච්චනදස්සකනනපහාතබ්කබ්ො 
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාචත්තාරි. 

දස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නනදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ො නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. එෙං… කහතුයා 
ද්කව. 

80. භාවනාය පහාතබ්බ්ංකහතුංධම්මංපටිච්චනභාවනායපහාතබ්කබ්ො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි. නභාවනාය පහාතබ්බ්ං
කහතුං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාචත්තාරි. 

භාවනායපහාතබ්බ්ංනකහතුංධම්මංපටිච්චනනභාවනායපහාතබ්කබ්ො 
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නභාවනාය පහාතබ්බ්ංනකහතුංධම්මංපටිච්ච නභාවනායපහාතබ්කබ්ො
නනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාද්කව. 

81. දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙොනකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නනදස්සකනන 
පහාතබ්බ්කහතුකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සබ්බ්ත්ථපඤ්කහ සංඛිත්තං.) 

දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නනදස්සකනන 

පහාතබ්බ්කහතුකෙො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙො නනකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
ද්කව.(සංඛිත්තං.) 

100-1-6. සරණදුෙ-කෙතුදුොදි 

82. සරෙං කහතුංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 
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අරෙං කහතුං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයා චත්තාරි. 

සරෙං නකහතුංධම්මංපටිච්චනඅරකෙොනනකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං. 

අරෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චනසරකෙොනනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාද්කව. 

83. සරෙංසකහතුෙං ධම්මංපටිච්චනසරකෙොනසකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

අරෙං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාද්කව. 

සරෙං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො නඅකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

අරෙං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාද්කව. 

84. සරෙං කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නකහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. එෙං. අරෙං
කහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාද්කව.(සකහතුෙදුෙසදිසං.) 

85. සරෙං කහතුඤ්කචවසකහතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චනඅරකෙොනකහතු 
කචව නඅකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

අරෙං කහතුඤ්කචව සකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකහතු
කචව නඅකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. එෙං… කහතුයා
ද්කව. 

සරෙං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො
නඅකහතුකෙොකචව නනචකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

අරෙං සකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නඅකහතුකෙොකචවනනචකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං…
කහතුයා ද්කව. 

86. සරෙං කහතුඤ්කචවකහතුසම්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චනඅරකෙො
නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(කහතුසකහතුෙදුෙසදිසං.) 
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87. සරෙං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකහතු
නසකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. එෙං. 

අරෙං නකහතුං සකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකහතු
නසකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං…කහතුයාද්කව. 

අරෙං නකහතුං අකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නකහතු
නඅකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

100-7-13. සරණදුෙ-චූළන්තරදුොදි 

88. අරකෙො අප්පච්චකයොධම්කමොනසරෙස්සනඅප්පච්චයස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. 

89. අරකෙො අසඞ්ඛකතො ධම්කමොනසරෙස්සනඅසඞ්ඛතස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. 

90. අරකෙො සනිදස්සකනො ධම්කමො නඅරෙස්ස නසනිදස්සනස්ස
ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. අරකෙො සනිදස්සකනො ධම්කමො
නසරෙස්ස නසනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
(සංඛිත්තං.) 

100-14-54. සරණදුෙ-ආසොදික ොච්ඡොනි 

91. සරෙං ආසවං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. සරෙං ආසවං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො
කනොආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.සරෙංආසවංධම්මංපටිච්ච 
නසරකෙොකනොආසකවො චනඅරකෙොකනොආසකවොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. 

සරෙං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච නඅරකෙො නකනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

92. අරෙං සාසවං ධම්මං පච්චයා නසරකෙො නසාසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

අරෙං අනාසවං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅනාසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා එෙං. (එකතන උපාකයන සබ්බ්ත්ථ
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

100-55-82. සරණදුෙ-මෙන්තරදුොදි 
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93. සරෙං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නසාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. අරෙං සාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
නසරකෙොනසාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

100-83. සරණදුෙ-පිට්ඨිදුෙං 

94. සරෙං දස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො
නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

අරෙං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා නඅරකෙො
නනදස්සකනන පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

95. අරෙං සඋත්තරංධම්මංපච්චයානසරකෙොනසඋත්තකරොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

අරෙං අනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච නසරකෙො නඅනුත්තකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සහජාතවාරම්පි…කප.… පඤ්හාවාරම්පි 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මානුක ොමපච්චනීකයදුෙදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

අනුක ොමපච්චනීයපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමතිෙපට්ඨානං 
1. කුස ත්තිෙං 

1-2. පටිච්චොරාදි 

පච්චයචතුක්ෙං 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

1. නකුස ං ධම්මංපටිච්චඅකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
අකුස ං එෙං ඛන්ධං පටිච්චතකයො ඛන්ධා…කප.…ද්කව ඛන්කධ පටිච්ච
ද්කව ඛන්ධා නකුස ං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. විපාොබ්යාෙතං කිරියාබ්යාෙතං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො
ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… නකුස ං ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ොචඅබ්යාෙකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅකුස ං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ච අබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 
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නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චකුසක ොචඅබ්යාෙකතොච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ච
අබ්යාෙකතො චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

නකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ඤ්චනඅබ්යාෙතඤ්ච
ධම්මංපටිච්ච අකුසක ොචඅබ්යාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.
තීණි. 

නඅකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ඤ්ච
නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ච අබ්යාෙකතො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නකුස ඤ්ච නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

2. නකුස ං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආරම්මෙපච්චයා.නකුස ංධම්මංපටිච්ච අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
ආරම්මෙපච්චයා.ද්කව. 

නඅකුස ංධම්මංපටිච්චකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආරම්මෙපච්චයා.
නඅකුස ංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආරම්මෙපච්චයා.
ද්කව. 

නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආරම්මෙපච්චයා.නඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
ආරම්මෙපච්චයා.ද්කව. 

නකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිආරම්මෙපච්චයා.එෙං. 

නඅකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිආරම්මෙපච්චයා.එෙං. 
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නකුස ඤ්ච නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජති ආරම්මෙපච්චයා. එෙං. කහතුයා අට්ඨාරස, ආරම්මකෙ නව, 

අධිපතියා අට්ඨාරස…කප.…අවිගකතඅට්ඨාරස. 

පච්චනීයං 

නකෙතු-නආරම්මණපච්චයා 

3. නකුස ං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා. නකුස ං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා…කප.… නකුස ඤ්ච නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා. 

4. නකුස ං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආරම්මෙපච්චයා…කප.… නකුස ඤ්ච නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනආරම්මෙපච්චයා.(සංඛිත්තං.) 

5. නකහතුයා ඡ, නආරම්මකෙ ඡ, නඅධිපතියා අට්ඨාරස…කප.…
කනොවිගකතඡ. 

කහතුපච්චයානආරම්මකෙඡ…(සංඛිත්තං). 

නකහතුපච්චයාආරම්මකෙඡ…(සංඛිත්තං). 

(සහජාතවාකරොපටිච්චවාරසදිකසො). 

3-6. පච්චයොරාදි 

6. නකුස ං ධම්මං පච්චයාකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නකුස ං ධම්මං පච්චයා අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ං ධම්මං පච්චයා අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ං ධම්මං පච්චයා කුසක ො ච අබ්යාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.නකුස ංධම්මං පච්චයා අකුසක ො ච අබ්යාෙකතො චධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.පඤ්ච. 

නඅකුස ංධම්මංපච්චයාඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… 
පඤ්ච. 

නඅබ්යාෙතං ධම්මං පච්චයා අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නකුස ඤ්චනඅබ්යාෙතඤ්චධම්මංපච්චයා…තීණි. 
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නඅකුස ඤ්ච නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා… තීණි. නකුස ඤ්ච 

නඅකුස ඤ්ච ධම්මං පච්චයාකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…

පඤ්ච. (සංඛිත්තං.) කහතුයා ඡබ්බීසති, ආරම්මකෙ කතරස…කප.…
අවිගකතඡබ්බීසති. 

සංසට්ඨවාකරකහතුයානව…කප.…අවිගකතනව.(සංඛිත්තං.) 

7. පඤ්ොොකරො 

7. නකුසක ො ධම්කමො අකුස ස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.
නකුසක ො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
නකුසක ොධම්කමොඅකුස ස්සච අබ්යාෙතස්සචධම්මස්සකහතුපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

නඅකුසක ො ධම්කමො කුස ස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො… 
තීණි. 

නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො… පඤ්ච. 

නකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා අකුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නඅකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා කුස ස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො…තීණි. 

නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයන පච්චකයො.එෙං. 

ආරම්මණපච්චකයො 

8. නකුසක ො ධම්කමො කුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 

නඅකුසක ො ධම්කමො අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… තීණි. 

නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො…තීණි. 

නකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා කුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා
අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකුසක ො ච
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නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.තීණි. 

නඅකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා කුස ස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නඅකුසක ො ච නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා
අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නඅකුසක ො ච
නඅබ්යාෙකතො ච ධම්මා අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.තීණි. 

නකුසක ො ච නඅකුසක ො ච ධම්මා කුස ස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි.(සංඛිත්තං.) 

9. කහතුයා අට්ඨාරස, ආරම්මකෙඅට්ඨාරස, අධිපතියාකතවීස…කප.…
අවිගකතද්වාවීස.(පඤ්හාවාරං විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

2. කෙදනාත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

10. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච

අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(3) 

නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නදුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.නදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චඅදුක්ඛමසුඛාය

කවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(3) 

නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛමසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅදුක්ඛමසුඛාය 
කවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං
පටිච්ච දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.

(3) (සංඛිත්තං.) කහතුයා එෙවීස, අධිපතියා එෙවීස…කප.… අවිගකත
එෙවීස. 

3. විපාෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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11. නවිපාෙං ධම්මංපටිච්චවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
පඤ්ච. 

නවිපාෙධම්මධම්මංපටිච්චවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…පඤ්ච.කහතුයාද්වාවීස. 

4. උපාදින්නත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

12. නඋපාදින්නුපාදානියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මංපටිච්ච උපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඋපාදින්නුපාදානියඤ්ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියඤ්ච ධම්මං 
පටිච්චඋපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඋපාදින්නුපාදානියඤ්ච නඅනුපාදින්නුපාදානියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… තීණි.
කහතුයාඅට්ඨාරස. 

5. සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

13. නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙංධම්මංපටිච්චඅසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
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නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං
පටිච්ච අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා. තීණි.
කහතුයා අට්ඨාරස. 

6. විතක්ෙත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

14. නසවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…සත්ත. 

නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

නඅවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත.කහතුයා එකූනපඤ්ඤාස. 

7. පීතිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

15. නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…චත්තාරි. 

නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…චත්තාරි. 

නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…චත්තාරි.කහතුයාඅට්ඨවීස. 
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8. දස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

16. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබ්ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය පහාතබ්කබ්ො ච 
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 

නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ච
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 

කනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්චකනවදස්සකනන 

නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 

පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…පඤ්ච.(සංඛිත්තං.)කහතුයා
අට්ඨාරස. 

9. දස්සනකෙතුත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

17. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡබ්බීස. 

10. ආචය ාමිත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

18. නආචයගාමං ධම්මං පටිච්ච අපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස. 

11. කසක්ඛත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 
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19. නකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස. 

12-16. පරිත්තත්තිොදි 

1-7. පටිච්චොරාදි 

20. නපරිත්තං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා ද්වාවීස. 

21. නපරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච පරිත්තාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාකතරස. 

22. නහීනං ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා අට්ඨාරස. 

23. නමච්ඡත්තනියතං ධම්මං පටිච්ච සම්මත්තනියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස. 

24. නමග්ගාරම්මෙංධම්මංපටිච්චමග්ගකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා…කහතුයා දස [කහතුයාඅට්ඨ?]. 

17. උප්පන්නත්තිෙං 

7. පඤ්ොොකරො 

25. නඅනුප්පන්කනො ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. නඋප්පාදී ධම්කමො උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. නඅනුප්පන්කනො ච නඋප්පාදී ච ධම්මා උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුයාතීණි. 

18-19. අතීතත්තිෙද්ෙයං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

26. නඅතීකතො ධම්කමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො.නඅනාගකතොධම්කමො පච්චුප්පන්නස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයන
පච්චකයො. නඅතීකතො ච නඅනාගකතො ච ධම්මා පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුයා තීණි. 

27. නඅතීතාරම්මෙං ධම්මංපටිච්චඅතීතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. නඅතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අනාගතාරම්මකෙො ධම්කමො
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උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
පච්චුප්පන්නාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅනාගතාරම්මෙංධම්මංපටිච්චඅතීතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. නඅනාගතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච පච්චුප්පන්නාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ද්කව. 

නපච්චුප්පන්නාරම්මෙංධම්මංපටිච්චපච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නපච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 

අතීතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නපච්චුප්පන්නාරම්මෙං
ධම්මං පටිච්ච අනාගතාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. තීණි.
(සංඛිත්තං.)කහතුයා සත්තරස. 

20-21. අජ්ඣත්තත්තිෙද්ෙයං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

28. නඅජ්ඣත්තං ධම්මං පටිච්ච බ්හිද්ධා ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං. 

නබ්හිද්ධා ධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
එෙං.කහතුයාද්කව. 

29. නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ද්කව. 

නබ්හිද්ධාරම්මෙංධම්මංපටිච්චබ්හිද්ධාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ද්කව. 

නඅජ්ඣත්තාරම්මෙඤ්ච නබ්හිද්ධාරම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ද්කව.කහතුයාඡ. 

22. සනිදස්සනත්තිෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

30. නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මංපටිච්චසනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 
කහතුපච්චයා.නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චඅනිදස්සනසප්පටිකඝොච 
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අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.
නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච 
අනිදස්සනසප්පටිකඝො ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. සත්ත. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… සත්ත. කහතුයා පඤ්චතිංස. (පඤ්හාවාරම්පි 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමදුෙපට්ඨානං 
1-6. කෙතුක ොච්ඡෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

1. නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකහතුංධම්මං පටිච්චනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුං 

ධම්මංපටිච්චකහතුචනකහතුචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච කහතු ච නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා.(3) 

නකහතුඤ්ච නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නකහතුඤ්ච නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නකහතුඤ්චනනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුච

නකහතුචධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) (සංඛිත්තං.)කහතුයානව, 
ආරම්මකෙනව…කප.…අවිගකතනව. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…පඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

2. නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
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කහතුපච්චයා. නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො ච අකහතුකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅකහතුෙං ධම්මංපටිච්චඅකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චසකහතුකෙොචඅකහතුකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.තීණි. 

නසකහතුෙඤ්ච නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙඤ්ච නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙඤ්ච
නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො ච අකහතුකෙො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි.කහතුයානව. 

3. නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

4. නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්චධම්මංපටිච්චකහතුකචවසකහතුකෙො
චධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයානව. 

5. නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
කහතුසම්පයුත්කතොචධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

6. නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

7-13. චූළන්තරදුොදි 

7. නඅප්පච්චයං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

8. නඅසඞ්ඛතං ධම්මං පටිච්ච සඞ්ඛකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

9. නසනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනංධම්මංපටිච්චඅනිදස්සකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනංධම්මංපටිච්චසනිදස්සකනොචඅනිදස්සකනොච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සකනො ධම්කමො සනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන
පච්චකයො…තීණි. 
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නසනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො. නඅනිදස්සකනො ධම්කමො අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. 

10. නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නසප්පටිඝංධම්මං පටිච්චසප්පටිකඝොචඅප්පටිකඝොචධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්චඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්චසප්පටිකඝොචඅප්පටිකඝොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 
කහතුපච්චයා.තීණි. 

නසප්පටිඝඤ්ච නඅප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයානව. 

11. නරූපිං ධම්මං පටිච්ච රූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයානව. 

12. නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නක ොකියංධම්මංපටිච්ච ක ොකුත්තකරොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො ච ක ොකුත්තකරො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නක ොකුත්තරං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

නක ොකියඤ්ච නක ොකුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1). කහතුයාපඤ්ච. 

13. නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කෙනචි විඤ්කඤකයයො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයානව. 

14-19. ආසෙක ොච්ඡෙං 

14. නආසවං ධම්මංපටිච්චආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නආසවං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නආසවං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා.තීණි. 

නකනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නකනොආසවං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
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කහතුපච්චයා.නකනොආසවංධම්මං පටිච්චආසකවොචකනොආසකවොචධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නආසවඤ්ච නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයානව. 

15. නසාසවං ධම්මංපටිච්චසාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නසාසවං ධම්මං පටිච්ච අනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසාසවං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො ච අනාසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅනාසවං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
එෙං. 

නසාසවඤ්චනඅනාසවඤ්චධම්මංපටිච්චසාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.එෙං.(සංඛිත්තං.)කහතුයාපඤ්ච. 

16. නආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

17. නආසවඤ්කචව අනාසවඤ්චධම්මංපටිච්චආසකවොකචවසාසකවො
චධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

18. නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චආසකවොකචව
ආසවසම්පයුත්කතොචධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

19. ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො
සාසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

20-54. සඤ්කඤොජනාදිඡක ොච්ඡොනි 

20. නසඤ්කඤොජනං ධම්මංපටිච්චසඤ්කඤොජකනොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කප.…. 

නගන්ථං ධම්මං පටිච්ච ගන්කථො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කප.…. 

නඔඝං ධම්මංපටිච්චඔකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා …කප.…. 

නකයොගං ධම්මං පටිච්ච කයොකගො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කප.…. 

නනීවරෙංධම්මංපටිච්චනීවරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… 
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21. නපරාමාසං ධම්මං පටිච්ච පරාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…. 

55-68. මෙන්තරදුොදි 

22. නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච සාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අනාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච සාරම්මකෙො ච
අනාරම්මකෙොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අනාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නසාරම්මෙඤ්ච නඅනාරම්මෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයානව. 

23. නචිත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නචිත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්කතො ච කනොචිත්කතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 

නකනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.එෙං. 

නචිත්තඤ්ච නකනොචිත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. එෙං.කහතුයාපඤ්ච. 

24. නකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නකචතසිෙංධම්මං පටිච්ච අකචතසිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කචතසිකෙො ච අකචතසිකෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයානව. 

25. නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නචිත්තසම්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො ච චිත්තවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නචිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නචිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නචිත්තවිප්පයුත්තං 
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ධම්මං පටිච්ච චිත්තසම්පයුත්කතො ච චිත්තවිප්පයුත්කතො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නචිත්තසම්පයුත්තඤ්ච නචිත්තවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

චිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයානව. 

26. නචිත්තසංසට්ඨං ධම්මංපටිච්චචිත්තසංසට්කඨොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නචිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච චිත්තවිසංසට්කඨො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නචිත්තසංසට්ඨංධම්මංපටිච්ච චිත්තසංසට්කඨොච
චිත්තවිසංසට්කඨොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

27. නචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නචිත්තසමුට්ඨානං
ධම්මං පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨාකනො ච කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

28. නචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසහභූ ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච චිත්තසහභූ ච
කනොචිත්තසහභූචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

29. නචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච චිත්තානුපරිවත්තී ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච චිත්තානුපරිවත්තී ච
කනොචිත්තානුපරිවත්තීචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

30. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානංධම්මංපටිච්චචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

31. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
නව. 

32. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා නව. 

33. නඅජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

314 

පටුන 

නබ්ාහිරං ධම්මං පටිච්ච බ්ාහිකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
තීණි. 

නඅජ්ඣත්තිෙඤ්චනබ්ාහිරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයානව. 

34. නඋපාදා ධම්මං පටිච්චඋපාදා ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයාපඤ්ච. 

35. නඋපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

69-74. උපාදානක ොච්ඡෙං 

36. නඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…(සංඛිත්තං). 

75-82. කික සක ොච්ඡෙං 

37. නකික සං ධම්මං පටිච්ච කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…(සංඛිත්තං). 

83-99. පිට්ඨිදුෙං 

38. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

නනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නනදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්ච
නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නනදස්සකනන
පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ච නදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නදස්සකනනපහාතබ්බ්ඤ්චනනදස්සකනනපහාතබ්බ්ඤ්චධම්මංපටිච්ච 

නදස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයා
පඤ්ච. 

39. නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාපඤ්ච. 

40. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච දස්සකනන 
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 
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41. නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

42. නසවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. නඅවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච

ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා.(3) 

නසවිතක්ෙඤ්ච නඅවිතක්ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසවිතක්ෙඤ්ච නඅවිතක්ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසවිතක්ෙඤ්ච
නඅවිතක්ෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සවිතක්කෙො ච අවිතක්කෙො ච ධම්මා

උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) කහතුයානව. 

43. නසවිචාරං ධම්මංපටිච්චසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා 

… කහතුයානව. 

44. නසප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච සප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

45. නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

46. නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච සුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

47. නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච
නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච උකපක්ඛාසහගකතො ච 

නඋකපක්ඛාසහගකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නනඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඋකපක්ඛාසහගතඤ්ච නනඋකපක්ඛාසහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

උකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
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නඋකපක්ඛාසහගතඤ්ච නනඋකපක්ඛාසහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නඋකපක්ඛාසහගතඤ්ච නනඋකපක්ඛාසහගතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
උකපක්ඛාසහගකතො ච නඋකපක්ඛාසහගකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි.කහතුයානව. 

48. නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචකරො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචකරො ච 
නොමාවචකරොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නනොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච නොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නොමාවචරඤ්ච නනොමාවචරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච ොමාවචකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයානව. 

49. නරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච රූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

50. නඅරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච නඅරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

51. නපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච පරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච පරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං. 

නපරියාපන්නඤ්ච නඅපරියාපන්නඤ්ච ධම්මං පටිච්ච පරියාපන්කනො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාපඤ්ච. 

52. නනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නනියයානිෙඤ්ච නඅනියයානිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනියයානිකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාපඤ්ච. 

53. නනියතං ධම්මංපටිච්චඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
එෙං. 
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නඅනියතංධම්මංපටිච්චඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… 

තීණි. 

නනියතඤ්චනඅනියතඤ්චධම්මංපටිච්චඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාපඤ්ච. 

54. නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච සඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච අනුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච සඋත්තකරො ච අනුත්තකරො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅනුත්තරං ධම්මං පටිච්ච සඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.එෙං. 

නසඋත්තරඤ්ච නඅනුත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සඋත්තකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

100. සරණදුෙං 

1-7. පටිච්චොරාදි 

55. නසරෙංධම්මං පටිච්චඅරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
එෙං. 

නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… 

තීණි. 

නසරෙඤ්ච නඅරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. එෙං. කහතුයා පඤ්ච, ආරම්මකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත
පඤ්ච. 

පච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

56. නසරෙංධම්මං පටිච්චඅරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.
නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයාද්කව, නආරම්මකෙතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි…කප.…සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 
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කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

57. නසරකෙො ධම්කමො අරෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

නඅරකෙො ධම්කමො අරෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
නඅරකෙො ධම්කමො සරෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
නඅරකෙො ධම්කමො සරෙස්ස ච අරෙස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

58. නසරකෙො ධම්කමො සරෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො. නසරකෙො ධම්කමො අරෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො.ද්කව. 

නඅරකෙොධම්කමො අරෙස්ස ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.
නඅරකෙො ධම්කමො සරෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
ද්කව. 

59. කහතුයා චත්තාරි, ආරම්මකෙචත්තාරි…කප.…අවිගකතසත්ත. 

පච්චනීයුද්ධාකරො 

60. නසරකෙො ධම්කමො සරෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො, උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො, පුකරජාතපච්චකයන පච්චකයො
(සංඛිත්තං). 

නකහතුයා සත්ත, නආරම්මකෙසත්ත…කප.… කනොඅවිගකතචත්තාරි. 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවාරස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිගණිතං, එවංගකෙතබ්බ්ං.) 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමදුෙතිෙපට්ඨානං 
1-1. කෙතුදුෙ-කුස ත්තිෙං 

1. නකහතුං නකුස ංධම්මංපච්චයාකහතුකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නකහතුංනකුස ං ධම්මං පච්චයා නකහතුකුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුංනකුස ංධම්මංපච්චයාකහතුකුසක ොච
නකහතුකුසක ොච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාකහතුඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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2. නකහතුං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅබ්යාෙතඤ්ච
නනකහතුං නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු අබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා තීණි. 

2-4-1. සකෙතුොදිදුොනි-කුස ත්තිෙං 

3. නසකහතුෙං නකුස ංධම්මංපච්චයාසකහතුකෙොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

නසකහතුෙංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාසකහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

4. නසකහතුෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො අබ්යාෙකතො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකහතුෙංනඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච
අකහතුකෙො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙං
නඅබ්යාෙතඤ්ච නඅකහතුෙං නඅබ්යාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

5. නකහතුසම්පයුත්තංනකුස ංධම්මංපච්චයා…. 

6. නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච නකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්සචකුස ස්සධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.නකහතු
කචවනඅකහතුකෙොචනකුසක ොධම්කමොසකහතුෙස්සකචවනච කහතුස්ස
කුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු කචව
නඅකහතුකෙොචනකුසක ො ධම්කමොකහතුස්සකචවසකහතුෙස්සකුස ස්ස
ච සකහතුෙස්ස කචව න ච කහතුස්ස කුස ස්ස ච ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.තීණි. 

නඅකහතුකෙො කචව නන ච කහතු නකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්සච කුස ස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතුකචවනඅකහතුකෙොනකුසක ොචනඅකහතුකෙොකචවනනකහතු
නකුසක ො ච ධම්මා කහතුස්ස කචව සකහතුෙස්ස ච කුස ස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… තීණි.(සබ්බ්ත්ථනවපඤ්හා.) 

7. නකහතුකචව නඅකහතුකෙො චනඅකුසක ොධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්ස ච අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො

(සංඛිත්තං, නවපඤ්හා). 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

320 

පටුන 

නකහතු කචව නඅකහතුකෙො ච නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස කචව
සකහතුෙස්ස ච අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි.(නවපඤ්හා.) 

5-1. කෙතුකෙතුසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

8. නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච නකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස
කචව කහතුසම්පයුත්තස්ස ච කුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො(සංඛිත්තං, නව පඤ්හාොතබ්බ්ා). 

නකහතු කචව නකහතුවිප්පයුත්කතො ච නඅකුසක ො ධම්කමො කහතුස්ස
කචව කහතුසම්පයුත්තස්ස ච අකුස ස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 

පච්චකයො(සංඛිත්තං, නවපඤ්හාොතබ්බ්ා). 

නකහතු කචවනකහතුවිප්පයුත්කතො චනඅබ්යාෙකතො ධම්කමො කහතුස්ස
කචව කහතුසම්පයුත්තස්ස ච අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන 
පච්චකයො…තීණි.(නවපඤ්හාොතබ්බ්ා.) 

6-1. නකෙතුසකෙතුෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

9. නකහතුං නසකහතුෙංනකුස ංධම්මංපච්චයානකහතුසකහතුකෙො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නකහතුං නසකහතුෙං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා නකහතු සකහතුකෙො
අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නකහතුංනඅකහතුෙංනඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකහතුකෙො 
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

7-13-1. චූළන්තරදුොනි-කුස ත්තිෙං 

10. නඅප්පච්චයං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සප්පච්චකයො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

නඅප්පච්චයංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාසප්පච්චකයොඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නඅප්පච්චයං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො අබ්යාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

11. නඅසඞ්ඛතං…කප.…(සප්පච්චයදුෙසදිසං). 
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12. නසනිදස්සනං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අනිදස්සකනො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

නසනිදස්සනං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා අනිදස්සකනො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නසනිදස්සනං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො අබ්යාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසනිදස්සනංනඅබ්යාෙතං ධම්මංපටිච්ච
අනිදස්සකනො අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසනිදස්සනං 
නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො අබ්යාෙකතො ච අනිදස්සකනො

අබ්යාෙකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) …කහතුයාතීණි. 

13. නසප්පටිඝං නකුස ංධම්මං පච්චයා අප්පටිකඝොකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

14. නඅරූපිං නකුස ංධම්මංපච්චයාඅරූපීකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

නඅරූපිංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාඅරූපීඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නරූපිංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චරූපීඅබ්යාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

15. නක ොකුත්තරං නකුස ං ධම්මං පච්චයා ක ොකිකයො කුසක ො

ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නක ොකුත්තරංනකුස ං ධම්මං පච්චයා
ක ොකුත්තකරොකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

නක ොකුත්තරංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාක ොකිකයොඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නක ොකියංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චක ොකිකයොඅබ්යාෙකතොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නක ොකුත්තරං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච
ක ොකිකයොඅබ්යාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

16. නකෙනචි විඤ්කඤයයං නකුස ං ධම්මං පච්චයා කෙනචි
විඤ්කඤකයයොකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකෙනචි නවිඤ්කඤයයං නකුස ං ධම්මං පච්චයා කෙනචි
නවිඤ්කඤකයයො කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 
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නකෙනචි විඤ්කඤයයං නකුස ඤ්ච නකෙනචි නවිඤ්කඤයයං
නකුස ඤ්ච ධම්මං පච්චයා කෙනචි විඤ්කඤකයයො කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.(සබ්බ්ත්ථනව.) 

නකෙනචි විඤ්කඤයයං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා කෙනචි
විඤ්කඤකයයො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකෙනචි
නවිඤ්කඤයයං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා කෙනචි නවිඤ්කඤකයයො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

නකෙනචි විඤ්කඤයයං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච කෙනචි 
විඤ්කඤකයයො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
නව. 

14-1. ආසෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

17. නආසවං නකුස ං ධම්මං පච්චයා කනොආසකවො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නආසවං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා ආසකවො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නආසවං නඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චකනොආසකවො අබ්යාෙකතොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකනොආසවං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
කනොආසකවො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (දුෙලං ෙං
එෙං.)…කහතුයා තීණි. 

15-1. සාසෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

18. නඅනාසවං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අනාසකවො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනාසවං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සාසකවො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා ද්කව. 

නඅනාසවං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා සාසකවො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

16-1. ආසෙසම්පයුත්තදුෙ-කුස ත්තිෙං 

19. නආසවසම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා ආසවවිප්පයුත්කතො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නආසවසම්පයුත්තං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා ආසවසම්පයුත්කතො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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නආසවසම්පයුත්තං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච ආසවවිප්පයුත්කතො 
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

17-1. ආසෙසාසෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

20. නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච නකුස ං ධම්මං පච්චයා සාසකවො
කචව කනොආසකවො ච කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

නආසවඤ්කචවනඅනාසවඤ්චනඅකුස ංධම්මංපච්චයාආසකවොකචව
සාසකවොච අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො
කචව කනො ච ආසකවො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

(ආසවආසවසම්පයුත්තදුෙංනත්ථි.) 

19-1. ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙදුෙ-කුස ත්තිෙං 

21. ආසවවිප්පයුත්තං නඅනාසවං නකුස ං ධම්මං පච්චයා 
ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
ආසවවිප්පයුත්තං නඅනාසවං නකුස ං ධම්මං පච්චයා ආසවවිප්පයුත්කතො
සාසකවොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

ආසවවිප්පයුත්තං නඅනාසවං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා 
ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කහතුයාඑෙං. 

ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතොසාසකවොඅබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
ආසවවිප්පයුත්තංනඅනාසවංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චආසවවිප්පයුත්කතො
සාසකවො අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

20-54-1. සඤ්කඤොජනාදිඡක ොච්ඡොනි-කුස ත්තිෙං 

22. නසඤ්කඤොජනං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා සඤ්කඤොජකනො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

23. නගන්ථං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා ගන්කථො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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24. නඔඝං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා ඔකඝො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

25. නකයොගං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා කයොකගො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

26. නනීවරෙං නඅකුස ංධම්මංපච්චයානීවරකෙොඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

27. නපරාමාසං නඅකුස ංධම්මංපච්චයාපරාමාකසොඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

55-68-1. මෙන්තරදුොනි-කුස ත්තිෙං 

28. නසාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සාරම්මකෙො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

නසාරම්මෙංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාසාරම්මකෙොඅකුසක ොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නඅනාරම්මෙංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චඅනාරම්මකෙොඅබ්යාෙකතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

29. කනොචිත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා චිත්කතො කුසක ො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. (නඅකුසක තීණි.නඅබ්යාෙකත
තීණි.සංඛිත්තං.) 

30. නකචතසිෙං නකුස ංධම්මංපච්චයාකචතසිකෙොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

31. නචිත්තසම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා චිත්තසම්පයුත්කතො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

32. නචිත්තසංසට්ඨංනකුස ංධම්මංපච්චයාචිත්තසංසට්කඨොකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

33. නචිත්තසමුට්ඨානං නකුස ං ධම්මං පච්චයා චිත්තසමුට්ඨාකනො 
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

34. නචිත්තසහභං නකුස ංධම්මංපච්චයාචිත්තසහභූකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 
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35. නචිත්තානුපරිවත්තිං නකුස ං ධම්මං පච්චයා චිත්තානුපරිවත්තී
කුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

36. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

37. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

38. නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං නකුස ං ධම්මං පච්චයා 
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

39. නඅජ්ඣත්තිෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තිකෙො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

40. නකනොඋපාදා නකුස ංධම්මංපච්චයාකනොඋපාදාකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

41. නඅනුපාදින්නං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්කනො කුසක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

69-74-1. උපාදානදුොදි-කුස ත්තිෙං 

42. නඋපාදානං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා උපාදාකනො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

75-82-1. කික සදුොදි-කුස ත්තිෙං 

43. නකික සං නඅකුස ංධම්මංපච්චයාකික කසොඅකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

83-100-1. පිට්ඨිදුොනි-කුස ත්තිෙං 

44. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකුස ං ධම්මං පච්චයා නදස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්කබ්ො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නදස්සකනන
පහාතබ්බ්ංනඅකුස ංධම්මං පච්චයානදස්සකනනපහාතබ්කබ්ො අකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා ද්කව. 
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නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන 

පහාතබ්කබ්ො අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නනදස්සකනන
පහාතබ්බ්ං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයා ද්කව. 

45. නභාවනාය පහාතබ්බ්ං නකුස ං ධම්මං පච්චයා නභාවනාය
පහාතබ්කබ්ොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

46. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
නදස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුකෙො කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
කහතුයාඑෙං. 

47. නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙංනකුස ංධම්මංපච්චයානභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

48. නසවිතක්ෙං නකුස ංධම්මංපච්චයාසවිතක්කෙොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

49. නසවිචාරං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සවිචාකරො කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

50. නසප්පීතිෙං නකුස ංධම්මංපච්චයාසප්පීතිකෙොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

51. නපීතිසහගතං නකුස ං ධම්මං පච්චයා පීතිසහගකතො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

52. නසුඛසහගතං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සුඛසහගකතො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

53. නඋකපක්ඛාසහගතං නකුස ං ධම්මං පච්චයා උකපක්ඛාසහගකතො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

54. නනොමාවචරං නකුස ං ධම්මං පච්චයා නොමාවචකරො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නනොමාවචරං නකුස ංධම්මංපච්චයා
ොමාවචකරොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා ද්කව. 

55. නරූපාවචරං නකුස ංධම්මංපච්චයාරූපාවචකරොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නරූපාවචරං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
නරූපාවචකරොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 
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56. නඅරූපාවචරං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අරූපාවචකරො කුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරූපාවචරං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
නඅරූපාවචකරොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා ද්කව. 

57. නඅපරියාපන්නංනකුස ංධම්මංපච්චයාඅපරියාපන්කනොකුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නඅපරියාපන්නංනකුස ංධම්මංපච්චයා
පරියාපන්කනොකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

58. නනියයානිෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා නියයානිකෙො කුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනියයානිෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
නඅනියයානිකෙොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

59. නනියතං නකුස ං ධම්මං පච්චයා නියකතො කුසක ො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනියතං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අනියකතො
කුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

60. නඅනුත්තරං නකුස ංධම්මංපච්චයාඅනුත්තකරොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅනුත්තරං නකුස ංධම්මංපච්චයාසඋත්තකරො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා ද්කව. 

61. නසරෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අරකෙො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නසරෙං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා සරකෙො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නසරෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො අබ්යාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො 
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

1-2. කෙතුදුෙ-කෙදනාත්තිෙං 

62. නකහතුං නසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චකහතුසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුංනසුඛාය 
කවදනායසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චනකහතුසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුංනසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං
ධම්මං පටිච්ච කහතු සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ච නකහතු සුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කහතුයා තීණි.
නකහතුනදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තලං ංතීණිකයව. 
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නකහතුං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනායසම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

1-3. කෙතුදුෙ-විපාෙත්තිෙං 

63. නකහතුං නවිපාෙංධම්මංපටිච්චකහතුවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කහතු විපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච නකහතු 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-4. කෙතුදුෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

64. නකහතු නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො කහතුස්ස
උපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු
නඋපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමොනකහතුස්ස උපාදින්නුපාදානියස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නකහතු නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
කහතුස්ස උපාදින්නුපාදානියස්ස ච නකහතුස්ස උපාදින්නුපාදානියස්ස ච

ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

නනකහතු නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො නකහතුස්ස 
උපාදින්නුපාදානියස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

නකහතුනඋපාදින්නුපාදානිකයොචනනකහතුනඋපාදින්නුපාදානිකයොච 
ධම්මා කහතුස්ස උපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො…තීණි. (නවපඤ්හාසංඛිත්තං.) 

නකහතුං නඅනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පච්චයා කහතු 

අනුපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පච්චයා කහතු 

අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

1-5. කෙතුදුෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

65. නකහතුං නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා කහතු
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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නකහතුං නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

නකහතුං නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා කහතු 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

1-6. කෙතුදුෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

66. නකහතුං නසවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

සවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
අවිතක්ෙවිචාරමත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනඅවිතක්ෙඅවිචාරංධම්මංපටිච්චනකහතුඅවිතක්ෙඅවිචාකරො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-7. කෙතුදුෙ-පීතිත්තිෙං 

67. නකහතුං නපීතිසහගතංධම්මං පටිච්චකහතුපීතිසහගකතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච කහතු සුඛසහගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච කහතුඋකපක්ඛාසහගකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-8. කෙතුදුෙ-දස්සනත්තිෙං 

68. නකහතුං නදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපච්චයාකහතු දස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා කහතු භාවනාය
පහාතබ්කබ්ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

69. නකහතුං නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නනකහතුංනකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං
පටිච්චනකහතුකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබ්ොධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා.(දුෙලං ංඑෙංසංඛිත්තං, සබ්බ්ත්ථතීණි.) 
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1-9. කෙතුදුෙ-දස්සනකෙතුත්තිෙං 

70. නනකහතුං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්චනකහතු
දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

නනකහතුං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා 
එෙං. 

71. නකහතුං නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච නකහතු කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නකනවදස්සකනන නභාවනාය 
පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ගණිතකෙනතීණි. 

1-10. කෙතුදුෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

72. නකහතුං නආචයගාමං ධම්මං පච්චයා කහතු ආචයගාමී ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නඅපචයගාමං ධම්මං පච්චයා කහතු අපචයගාමී ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නකනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනවාචයගාමනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං 
නකනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනවාචයගාමනාපචයගාමී ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ගණිතකෙන
තීණි. 

1-11. කෙතුදුෙ-කසක්ඛත්තිෙං 

73. නකහතුං නකසක්ඛං ධම්මං පච්චයා කහතු කසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නඅකසක්ඛං ධම්මං පච්චයා කහතු අකසක්කඛො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නකනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං
නකනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මංපටිච්චනකහතුකනවකසක්ඛනාකසක්කඛො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ගණිතකෙන තීණි. 
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1-12. කෙතුදුෙ-පරිත්තත්තිෙං 

74. නකහතුං නපරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු පරිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නපරිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
පරිත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…ගණිතකෙනතීණි. 

නකහතුං නමහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච කහතු මහග්ගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නඅප්පමාෙං ධම්මං පච්චයා කහතු අප්පමාකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-13. කෙතුදුෙ-පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

75. නකහතුං නපරිත්තාරම්මෙංධම්මංපටිච්චකහතුපරිත්තාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනමහග්ගතාරම්මෙංධම්මංපච්චයාකහතුමහග්ගතාරම්මකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නඅප්පමාොරම්මෙං ධම්මං පච්චයා කහතු
අප්පමාොරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-14. කෙතුදුෙ-හීනත්තිෙං 

76. නකහතුං නහීනං ධම්මං පච්චයා කහතු හීකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නමජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච නකහතු මජ්ඣිකමො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නමජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
මජ්ඣිකමොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ගණිතකෙනතීණි. 

නකහතුං නපණීතං ධම්මං පච්චයා කහතු පණීකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-15. කෙතුදුෙ-මිච්ඡත්තනියතත්තිෙං 

77. නකහතුං නමච්ඡත්තනියතංධම්මංපච්චයාකහතුමච්ඡත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නසම්මත්තනියතං ධම්මං පච්චයා කහතු සම්මත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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නකහතුංනඅනියතංධම්මංපටිච්චනකහතුඅනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නනකහතුං නඅනියතං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…ගණිතකෙනතීණි. 

1-16. කෙතුදුෙ-මග් ාරම්මණත්තිෙං 

78. නකහතුං නමග්ගාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා කහතු මග්ගාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනමග්ගකහතුෙංධම්මංපච්චයාකහතුමග්ගකහතුකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නමග්ගාධිපතිං ධම්මං පච්චයා කහතු මග්ගාධිපති ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-17. කෙතුදුෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

79. නකහතු නඋප්පන්කනො ධම්කමො කහතුස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… ආරම්මකෙනව. 

1-18. කෙතුදුෙ-අතීතත්තිෙං 

80. නකහතු නපච්චුප්පන්කනො ධම්කමො කහතුස්ස පච්චුප්පන්නස්ස
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…ආරම්මකෙනව. 

1-19. කෙතුදුෙ-අතීතාරම්මණත්තිෙං 

81. නකහතුං නඅතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු අතීතාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනඅනාගතාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා කහතු අනාගතාරම්මකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නපච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු 
පච්චුප්පන්නාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-20. කෙතුදුෙ-අජ්ඣත්තත්තිෙං 

82. නකහතු නඅජ්ඣත්කතො ධම්කමො කහතුස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. (සංඛිත්තං.)…ආරම්මකෙනව, අධිපතියා

උපනිස්සකයනව, පුකරජාකතඅත්ථියාඅවිගකතතීණි. 
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නකහතු නබ්හිද්ධා ධම්කමො කහතුස්ස බ්හිද්ධා ධම්මස්ස

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. (සංඛිත්තං.)…ආරම්මකෙනව, අධිපතියා 

උපනිස්සකයනව, පුකරජාකතඅත්ථියාඅවිගකතතීණි. 

(අජ්ඣත්තත්තිකෙො න බ්භති පටිච්චවාරාදීසු.) 

1-21. කෙතුදුෙ-අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙං 

83. නකහතුං නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා කහතු
අජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා කහතු බ්හිද්ධාරම්මකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා තීණි.
(අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මෙං නත්ථි.) 

1-22. කෙතුදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

84. නකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

නනකහතුං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

(නකහතුනඅනිදස්සනසප්පටිඝලංක පිතීණිකයව.) 

85. නකහතුං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

2-5-22. සකෙතුොදිදුොනි-සනිදස්සනත්තිෙං 

86. නසකහතුෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅකහතුෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.ගණිතකෙන
තීණිපඤ්හා. 

(නසකහතුෙනඅනිදස්සනසප්පටිඝලංක පිතීණිකයව.) 

නසකහතුෙං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 
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(නකහතුසම්පයුත්තං නසනිදස්සනසප්පටිඝං සකහතුෙදුෙසදිසං. තීණි 
පඤ්හා. කහතුසකහතුෙදුකෙ ච කහතුකහතුසම්පයුත්තදුකෙ ච පඤ්හා කනො
 බ්භති.) 

6-22. නකෙතුසකෙතුෙදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

87. නකහතුං නසකහතුෙංනසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චනකහතු
අකහතුකෙො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කහතුයාඑෙං. 

නකහතුං නඅකහතුෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 

අකහතුකෙො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. එෙං.
ගණිතකෙන තීණි. 

නකහතුං නසකහතුෙං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච…
තීණිකයව. 

නකහතුං නසකහතුෙං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
අකහතුකෙොඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා
එෙං. 

7-8-22. සප්පච්චයදුොදි-සනිදස්සනත්තිෙං 

88. නඅප්පච්චයං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නඅප්පච්චයං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො 
අනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

(නඅප්පච්චයනඅනිදස්සනඅප්පටිඝලංක පි එෙකමව.) කහතුයා එෙං, 
අධිපතියාඑෙං…කප.…අවිගකතඑෙං. 

(නසඞ්ඛතංනසප්පච්චයසදිසං.) 

9-22. සනිදස්සනදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

89. නසනිදස්සනං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සකනො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නසනිදස්සනං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සකනො
අනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 
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නසනිදස්සනං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සකනො 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

10-22. සප්පටිඝදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

90. නසප්පටිඝං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅප්පටිඝං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නසප්පටිඝං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅප්පටිඝං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො සනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.(සබ්බ්ත්ථතීණි.) 

නසප්පටිඝං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො 
අනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නඅප්පටිඝං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

11-22. රූපීදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

91. නරූපිං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච රූපී
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නරූපිංනඅනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චරූපී අනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නඅරූපිංනඅනිදස්සනඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්චරූපී අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

12-22. ක ොකියදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

92. නක ොකියං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

නක ොකුත්තරං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

(ගණිතකෙනගකෙතබ්බ්ාතීණිපඤ්හා.) 

නක ොකියං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො 
අනිදස්සනසප්පටිකඝො…(තීණිකයවපඤ්හාොතබ්බ්ා). 
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නක ොකුත්තරං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

13-22. කෙනචිවිඤ්කඤයයදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

93. නකෙනචි විඤ්කඤයයං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
කෙනචි විඤ්කඤකයයො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නකෙනචි විඤ්කඤයයංනසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච
කෙනචි නවිඤ්කඤකයයො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නකෙනචිවිඤ්කඤයයං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච
කෙනචි විඤ්කඤකයයො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ච කෙනචිනවිඤ්කඤකයයො

සනිදස්සනසප්පටිකඝොචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.(3) 

නකෙනචි නවිඤ්කඤයයං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච… 

තීණිකයව. 

නකෙනචි විඤ්කඤයයං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නකෙනචි 
නවිඤ්කඤයයං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මං පටිච්ච… තීණිකයව.
(සබ්බ්ත්ථ නව.) 

නකෙනචිවිඤ්කඤයයංනඅනිදස්සනසප්පටිඝස්සපුරිමසදිසංනවපඤ්හං 
ොතබ්බ්ං. නකෙනචි විඤ්කඤයයං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝලං ස්ස

නවපඤ්හකමව.කහතුයානව, අධිපතියානව…කප.…අවිගකතනව. 

14-22. ආසෙදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

94. නආසවං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

නකනොආසවං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.ගණිතකෙන
තීණි. 

කනොආසවං නඅනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච… (පුරිමනකයනතීණි
පඤ්හා). 

කනොආසවං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

15-22. සාසෙදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

95. නසාසවං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 
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නඅනාසවං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.ගණිතකෙන
තීණි. 

(නසාසවං නඅනිදස්සනසප්පටිඝලං ස්ස පුරිමනකයනතීණිපඤ්හා.) 

නඅනාසවං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සාසකවො 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

16-22. ආසෙසම්පයුත්තදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

96. නආසවසම්පයුත්තං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතොසනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
එෙං. 

නආසවවිප්පයුත්තං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතොසනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
එෙං.ගණිතකෙන තීණි. 

(නආසවසම්පයුත්තනඅනිදස්සනසප්පටිඝලංක තීණිකයව.) 

නආසවසම්පයුත්තං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
කහතුයා එෙං. 

17-22. ආසෙසාසෙදුොදි-සනිදස්සනත්තිෙං 

97. නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්චනසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච
සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. 

නඅනාසවඤ්කචව නකනොචආසවං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච
සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ගණිතකෙනතීණි. 

(නආසවඤ්කචව නඅනාසවං නඅනිදස්සනසප්පටිඝලංක පි පුරිමනකයන 
තීණිකයව.) 

නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

(ආසවආසවසම්පයුත්තදුකෙපඤ්හාන බ්භති.) 
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19-22. ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙදුෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

98. ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 
ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.එෙං. 

ආසවවිප්පයුත්තං නඅනාසවං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 

ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං. ගණිතකෙනතීණි. 

(ආසවවිප්පයුත්තනසාසවනඅනිදස්සනසප්පටිඝලංක පි පුරිමනකයකනව
තීණි පඤ්හා.) 

ආසවවිප්පයුත්තං නඅනාසවං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 

ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

20-54-22. සඤ්කඤොජනාදිඡක ොච්ඡොනි-සනිදස්සනත්තිෙං 

99. කනොසඤ්කඤොජනං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
කනොසඤ්කඤොජකනො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා….(තීණිපඤ්හා.) 

100. කනොගන්ථං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කනොගන්කථො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

101. කනොඔඝං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කනොඔකඝො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

102. කනොකයොගං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කනොකයොකගො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

103. කනොනීවරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චකනොනීවරකෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

104. කනොපරාමාසං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
කනොපරාමාකසො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

55-68-22. මෙන්තරදුොදි-සනිදස්සනත්තිෙං 

105. නසාරම්මෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චඅනාරම්මකෙො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 
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නඅනාරම්මෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනාරම්මකෙො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.ගණිතකෙන
තීණි. 

(අනිදස්සනසප්පටිකඝතීණිකයව.) 

නසාරම්මෙං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනාරම්මකෙො 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

106. කනොචිත්තං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නකනොචිත්තං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්කතො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.ගණිතකෙන
තීණි. 

107. නකචතසිෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකචතසිකෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

108. නචිත්තසම්පයුත්තං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 

චිත්තවිප්පයුත්කතො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

109. නචිත්තසංසට්ඨං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තවිසංසට්කඨොසනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

110. කනොචිත්තසමුට්ඨානං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 
චිත්තසමුට්ඨාකනො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

(චිත්තසමුට්ඨානරූකපකනවතීණි, සංඛිත්තං.) 

111. කනොචිත්තසහභං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
කනොචිත්තසහභූ සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

112. කනොචිත්තානුපරිවත්තිං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච 
කනොචිත්තානුපරිවත්තී සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

113. කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානංනසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 
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114. කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

115. කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං නසනිදස්සනසප්පටිඝං
ධම්මං පටිච්ච කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

116. නඅජ්ඣත්තිෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච බ්ාහිකරො
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නබ්ාහිරං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච බ්ාහිකරො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.ගණිතකෙන
තීණි. 

117. කනොඋපාදා නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච උපාදා
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

118. නඋපාදින්නං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මං පටිච්චඅනුපාදින්කනො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

69-74-22. උපාදානදුොදි-සනිදස්සනත්තිෙං 

119. කනොඋපාදානං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
කනොඋපාදාකනො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

75-82-22. කික සදුොදි-සනිදස්සනත්තිෙං 

120. කනොකික සං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චකනොකික කසො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

83-100-22. පිට්ඨිදුොදි-සනිදස්සනත්තිෙං 

121. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

122. නභාවනාය පහාතබ්බ්ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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123. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

124. නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං
පටිච්ච නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

125. නසවිතක්ෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්කෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

126. නසවිචාරං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අවිචාකරො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

127. නසප්පීතිෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නසප්පීතිකෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

128. නපීතිසහගතං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නපීතිසහගකතො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

129. නසුඛසහගතං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නසුඛසහගකතො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

130. නඋකපක්ඛාසහගතං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නඋකපක්ඛාසහගකතො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

131. නොමාවචරං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච ොමාවචකරො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

132. නරූපාවචරං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්චනරූපාවචකරො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

133. නඅරූපාවචරං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
නඅරූපාවචකරො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

134. නපරියාපන්නං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
පරියාපන්කනො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 
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135. නනියයානිෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝංධම්මංපටිච්චඅනියයානිකෙො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

136. නනියතං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

137. නසඋත්තරං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච සඋත්තකරො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

138. නසරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නසරෙංනසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්චනඅරෙංනසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච 

ධම්මං පටිච්ච අරකෙො සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි.(අනිදස්සනසප්පටිකඝතීණිකයව.) 

නසරෙං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

පච්චනීයං 

නකෙතු-නආරම්මණපච්චයා 

139. නසරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා.එෙං. 

නසරෙං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආරම්මෙපච්චයා… තීණි.

නකහතුයාඑෙං, නආරම්මකෙතීණි, නඅධිපතියාතීණි…කප.…කනොවිගකත
තීණි. 

කහතුපච්චයානආරම්මකෙතීණි…නආරම්මෙපච්චයාකහතුයාතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි 
සම්පයුත්තවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

7. පඤ්ොොකරො 

කෙතුපච්චකයො 
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140. නසරකෙො නසනිදස්සනසප්පටිකඝො ධම්කමො අරෙස්ස
සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නඅරකෙො
නසනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඅරෙස්සසනිදස්සනසප්පටිඝස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො. 

කහතුයාද්කව, අධිපතියාද්කව…කප.…අවිගකතතීණි. 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවාරස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිගණිතං, එවංගකෙතබ්බ්ං.) 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමදුෙතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමතිෙදුෙපට්ඨානං 
1-1. කුස ත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

1. නකුස ං නකහතුංධම්මංපටිච්ච අකුසක ොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නකුස ංනකහතුංධම්මංපටිච්ච අබ්යාෙකතොකහතුධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(2) 

නඅකුස ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.නඅකුස ංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොකහතුධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(2) 

නඅබ්යාෙතංනකහතුංධම්මංපටිච්චකුසක ොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොකහතුධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(2) 

නකුස ංනකහතුඤ්චනඅබ්යාෙතංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චඅකුසක ො 
කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅකුස ංනකහතුඤ්චනඅබ්යාෙතං
නකහතුඤ්ච ධම්මංපටිච්චකුසක ොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නකුස ං නකහතුඤ්ච නඅකුස ං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. තීණි.(සංඛිත්තං.)කහතුයානව. 

2. නකුස ං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නනකහතුං ධම්මං 
පටිච්ච අකුසක ො නකහතු ච අබ්යාෙකතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා. තීණි. 

නඅකුස ං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නඅකුස ංනනකහතුංධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නනකහතුං ධම්මං
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පටිච්ච කුසක ො නකහතු ච අබ්යාෙකතො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 

නඅබ්යාෙතං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…පඤ්ච. 

නකුස ං නනකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅකුස ං නනකහතුඤ්ච නඅබ්යාෙතං නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කුසක ො නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකුස ං නනකහතුඤ්ච නඅකුස ං නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. එෙං… කහතුයා
අට්ඨාරස. 

1-2. කුස ත්තිෙ-සකෙතුෙදුෙං 

3. නකුස ං නසකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොසකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ං නසකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතො
සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසකහතුෙං
ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅබ්යාෙතං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නසකහතුෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං
නසකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.නකුස ංනසකහතුෙඤ්ච නඅකුස ංනසකහතුෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්චඅබ්යාෙකතොසකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයා 
ඡ. 

4. නකුස ං නඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොඅකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. නඅකුස ංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතො

අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නඅකහතුෙං
ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නකුස ං නඅකහතුෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතො අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං
නඅකහතුෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නඅකහතුෙඤ්ච
නඅකුස ංනඅකහතුෙඤ්ච ධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොඅකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඡ. 

1-3. කුස ත්තිෙ-කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 
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5. නකුස ං නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං
නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 

අබ්යාෙකතො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… ඡ.
(සකහතුෙසදිසං.) 

නකුස ං නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො

කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…ඡ. (අකහතුෙසදිසං, 
සංඛිත්තං.) 

1-4-6. කුස ත්තිෙ-කෙතුසකෙතුොදිදුොනි 

6. නකුස ං නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
කහතු කචව සකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං
නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො කහතු කචව
සකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ද්කව. 

(නඅකුසක ද්කව, නඅබ්යාෙකතද්කව.පඨමංගණිතකෙනඑෙං, දුතියං 

ගණිතකෙනඑෙං, තතියංගණිතකෙනඑෙං, සබ්බ්ත්ථනවපඤ්හා.) 

නකුස ං නඅකහතුෙඤ්කචව න ච කහතුං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
සකහතුකෙො කචවන ච කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා
නව. 

7. නකුස ං නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො කහතු කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

නකුස ං නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො කහතුසම්පයුත්කතො කචව න ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

8. නකුස ං නකහතුංනසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතොනකහතු
සකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

9. නකුස ං නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො නකහතු

අකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. (1) 

නඅකුස ං නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො නකහතු

අකහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.(1) 
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නඅබ්යාෙතංනකහතුංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොනකහතු 

අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (1) (ගණිතකෙන තීණි
පඤ්හා.)…කහතුයා ඡ. 

1-7-13. කුස ත්තිෙ-චූළන්තරදුොනි 

10. නකුසක ො නසප්පච්චකයො ධම්කමො කුස ස්ස සප්පච්චයස්ස
ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… ආරම්මකෙ ඡ. (සඞ්ඛතං
සප්පච්චයසදිසං.) 

11. නකුස ං නසනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සනිදස්සකනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

නකුසක ො නඅනිදස්සකනො ධම්කමො කුස ස්ස අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(නවපඤ්හාොතබ්බ්ා). 

12. නකුස ං නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නකුස ං නඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

13. නකුස ං නරූපිංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

නකුස ං නඅරූපිංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතො අරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

14. නකුස ං නක ොකියංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොක ොකිකයොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා පඤ්ච. 

නකුස ං නක ොකුත්තරං ධම්මං පච්චයා කුසක ො ක ොකුත්තකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ංනක ොකුත්තරං ධම්මං පච්චයා
අබ්යාෙකතො ක ොකුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (ඡ පඤ්හා
ොතබ්බ්ා.) 

15. නකුස ං නකෙනචිවිඤ්කඤයයංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොකෙනචි
විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස. 

නකුස ං නකෙනචි නවිඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කෙනචි 
විඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස. 

1-14. කුස ත්තිෙ-ආසෙක ොච්ඡෙං 
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16. නකුස ං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකුස ංනකනොආසවංධම්මංපටිච්ච අකුසක ොකනොආසකවොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

17. නකුස ං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සාසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

නකුස ං නඅනාසවං ධම්මං පච්චයා කුසක ො අනාසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) කහතුයා ඡ…කප.… විපාකෙ
තීණි…කප.…අවිගකතඡ. 

18. නකුස ං නආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො 
ආසවවිප්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

19. නකුස ං නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
ආසකවොකචවසාසකවොච ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ංනඅනාසවඤ්කචවනකනො චආසවං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
සාසකවොකචව කනොචආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
නව. 

20. නකුස ං නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

21. නකුස ං ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
පඤ්ච. 

1-20-54. කුස ත්තිෙ-සඤ්කඤොජනාදික ොච්ඡොනි 

22. නකුස ං කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
සඤ්කඤොජකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 
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23. නකුස ං කනොගන්ථං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ගන්කථො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

24. නකුස ං කනොඔඝං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො ඔකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

25. නකුස ං කනොකයොගං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො කයොකගො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

26. නකුස ං කනොනීවරෙංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොනීවරකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

27. නකුස ං කනොපරාමාසංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොපරාමාකසොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 

1-55-92. කුස ත්තිෙ-මෙන්තරදුොනි 

28. නකුස ං නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කප.…. 

1-93. කුස ත්තිෙ-ොමාෙචරදුෙං 

29. නකුස ං නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ොමාවචකරො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

නකුස ං නනොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො නොමාවචකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-94. කුස ත්තිෙ-රූපාෙචරදුෙං 

30. නකුස ං නරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො රූපාවචකරො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නනරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො නරූපාවචකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

1-95. කුස ත්තිෙ-අරූපාෙචරදුෙං 

31. නකුස ං නඅරූපාවචරං ධම්මං පච්චයා කුසක ො අරූපාවචකරො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නකුස ං නනඅරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො නඅරූපාවචකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා පඤ්ච. 
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1-96. කුස ත්තිෙ-පරියාපන්නදුෙං 

32. නකුස ං නපරියාපන්නංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොපරියාපන්කනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නඅකුස ංනපරියාපන්නංධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතොපරියාපන්කනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතං
නපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො පරියාපන්කනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

නකුස ං නඅපරියාපන්නං ධම්මං පච්චයා කුසක ො අපරියාපන්කනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකුස ංනඅපරියාපන්නංධම්මංපච්චයා 
අබ්යාෙකතො අපරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. ද්කව.

(අකුස ලංක ද්කව, දුෙලංක ද්කව.)…කහතුයාඡ. 

1-97. කුස ත්තිෙ-නියයානිෙදුෙං 

33. නකුස ං නනියයානිෙං ධම්මං පච්චයා කුසක ො නියයානිකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නඅනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනියයානිකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නඅනියයානිෙං ධම්මං
පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅකුස ං නඅනියයානිෙඤ්ච නඅබ්යාෙතං නඅනියයානිෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
කහතුයාතීණි. 

1-98. කුස ත්තිෙ-නියතදුෙං 

34. නකුස ං නනියතං ධම්මං පච්චයා කුසක ො නියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…(අපරියාපන්නසදිසංඡපඤ්හා). 

නකුස ං නඅනියතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනියකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅකුස ංනඅනියතංධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අනියකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතංනඅනියතංධම්මං
පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං
නඅනියතඤ්ච නඅබ්යාෙතං නඅනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අනියකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නඅනියතඤ්ච 
නඅබ්යාෙතංනඅනියතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාපඤ්ච. 

1-99. කුස ත්තිෙ-සඋත්තරදුෙං 
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35. නකුස ං නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සඋත්තකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතො සඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං
නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නසඋත්තරඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසඋත්තරඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
නකුස ං නසඋත්තරඤ්ච නඅකුස ං නසඋත්තරඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතොසඋත්තකරො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාපඤ්ච. 

නකුස ං නඅනුත්තරං ධම්මං පච්චයා කුසක ො අනුත්තකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… (සංඛිත්තං.) කහතුයා ඡ…කප.… විපාකෙ
තීණි…කප.…අවිගකත ඡ. 

1-100. කුස ත්තිෙ-සරණදුෙං 

36. නකුස ං නසරෙං ධම්මං පච්චයා අකුසක ො සරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නඅබ්යාෙතං නඅරෙංධම්මං පටිච්චඅබ්යාෙකතො
අරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නඅරෙඤ්ච 
නඅබ්යාෙතං නඅරෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

2-1. කෙදනාත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

37. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසුඛාය කවදනාය 
සම්පයුත්තංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතො
කහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.තීණි. 

නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛාය 

කවදනායසම්පයුත්කතොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 

අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…තීණි. 

නසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංනකහතුඤ්ච නඅදුක්ඛමසුඛායකවදනාය
සම්පයුත්තංනකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චසුඛායකවදනාය සම්පයුත්කතොකහතු
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ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි(දුතියංගණිතකෙනතීණි). කහතුයා 
එෙවීස. 

නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛාය 
කවදනායසම්පයුත්කතොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ද්කව. 

නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච… (ද්කව 
පඤ්හාකයව). 

නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච… 

(ද්කවකයව. පඨමං ගණිතකෙන එෙං, දුතියං ගණිතකෙන එෙං, තතියං
ගණිතකෙනඑෙංොතබ්බ්ං.) කහතුයානව. 

3-1. විපාෙත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

38. නවිපාෙං නකහතුංධම්මංපටිච්චවිපාකෙොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. නවිපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො කහතු
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නවිපාෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
තීණි. 

නවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො කහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
ද්කව. 

නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො
කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං
නකහතුං ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.ද්කව. 

නවිපාෙං නකහතුඤ්ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
එෙං. 

නවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුඤ්ච නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං 
නකහතුඤ්චධම්මංපටිච්චවිපාකෙොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
එෙං. 

නවිපාෙං නකහතුඤ්ච නවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
විපාකෙො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නවිපාෙං නකහතුඤ්ච
නවිපාෙධම්මධම්මං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
ද්කව.(සංඛිත්තං.)කහතුයාඑොදස. 

නවිපාෙංනනකහතුංධම්මංපටිච්චවිපාෙධම්මධම්කමොනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස.(සංඛිත්තං.) 

4-1. උපාදින්නත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

39. නඋපාදින්නුපාදානියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
අනුපාදින්නුපාදානිකයො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
නව. 

නඋපාදින්නුපාදානියංනනකහතුංධම්මංපටිච්ච අනුපාදින්නුපාදානිකයො
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨාරස. 

5-1. සංකිලිට්ඨත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

40. නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයානව. 

6-11-1. විතක්ොදිත්තිොනි-කෙතුදුෙං 

41. නසවිතක්ෙසවිචාරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සවිතක්ෙසවිචාකරො
කහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාපන්නරස. 

42. නපීතිසහගතං නකහතුංධම්මං පටිච්චපීතිසහගකතො කහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා අට්ඨවීස. 

43. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්කබ්ොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

44. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච භාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුකෙොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

45. නආචයගාමං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අපචයගාමී කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

46. නකසක්ඛං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අකසක්කඛො කහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

12-13-1. පරිත්තත්තිෙද්ෙය-කෙතුදුෙං 
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47. නපරිත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච මහග්ගකතො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා එොදස. 

48. නපරිත්තාරම්මෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චපරිත්තාරම්මකෙොකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාකතරස. 

14-17-1. හීනාදිත්තිොනි-කෙතුදුෙං 

49. නහීනංනකහතුං ධම්මංපටිච්චමජ්ඣිකමොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

50. නමච්ඡත්තනියතං නකහතුං ධම්මං පටිච්චසම්මත්තනියකතො කහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

51. නමග්ගාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච මග්ගකහතුකෙො කහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…(සංඛිත්තං.)කහතුයාදස. 

52. නඅනුප්පන්කනො නනකහතු ධම්කමො උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස
ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නඋප්පාදී නනකහතු ධම්කමො
උප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
නඅනුප්පන්කනො නනකහතු ච නඋප්පාදී නනකහතු ච ධම්මා උප්පන්නස්ස 
නකහතුස්සධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුයාතීණි. 

18-19-1. අතීතත්තිෙද්ෙය-කෙතුදුෙං 

53. නඅතීකතො නනකහතුධම්කමොපච්චුප්පන්නස්සනකහතුස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො. නඅනාගකතොනනකහතුධම්කමොපච්චුප්පන්නස්ස
නකහතුස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො. නඅතීකතො නනකහතු ච
නඅනාගකතො නනකහතු ච ධම්මා පච්චුප්පන්නස්ස නකහතුස්ස ධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.කහතුයාතීණි. 

54. නඅතීතාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අතීතාරම්මකෙො කහතු 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාසත්තරස. 

20-21-1. අජ්ඣත්තත්තිෙද්ෙය-කෙතුදුෙං 

55. නඅජ්ඣත්තං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච බ්හිද්ධා කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. 

නබ්හිද්ධානකහතුංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්කතොකහතුධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාද්කව. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

354 

පටුන 

56. නඅජ්ඣත්තාරම්මෙංනකහතුංධම්මංපටිච්චඅජ්ඣත්තාරම්මකෙො
කහතුධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ද්කව. 

නබ්හිද්ධාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච බ්හිද්ධාරම්මකෙො කහතු 

ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-1. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙතුදුෙං 

57. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුංධම්මංපටිච්චඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං
ධම්මංපටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්ච
ධම්මංපටිච්චඅනිදස්සනඅප්පටිකඝොකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනනකහතුං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො 
නකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසනිදස්සනසප්පටිඝංනනකහතුං
ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා. (නකහතුනනකහතුඔවත්තා, තීණිලං ානි, එෙවීසති පඤ්හා
ොතබ්බ්ා.) 

22-2. සනිදස්සනත්තිෙ-සකෙතුෙදුෙං 

58. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො

සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං
නසකහතුෙඤ්ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නසකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොසකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා
තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චසනිදස්සනසප්පටිකඝො 
අකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝංනඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅනිදස්සනසප්පටිකඝො 
අකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅකහතුෙඤ්ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝං 
නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො අකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…සත්ත.කහතුයාඑෙවීස. 

22-3-6. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙතුසම්පයුත්තාදිදුොනි 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

355 

පටුන 

59. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

60. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං
පටිච්චඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො කහතුකචවසකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅකහතුෙඤ්කචවනනචකහතුංධම්මංපටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සකහතුකෙො කචව න ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

61. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කහතු කචව කහතුසම්පයුත්කතො ච
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචවනන ච කහතුං ධම්මං
පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කහතුසම්පයුත්කතො කචවන ච කහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

62. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො නකහතු අකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

22-7-13. සනිදස්සනත්තිෙ-චූළන්තරදුොනි 

63. නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නසප්පච්චකයො ධම්කමො
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(සංඛිත්තං.)ආරම්මකෙතීණි, අධිපතියා උපනිස්සකයතීණි. 

64. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො සනිදස්සකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාපඤ්ච. 
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නඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො නනසනිදස්සකනො ධම්කමො
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස නසනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො.(සංඛිත්තං.)ආරම්මකෙතීණි, අධිපතියාඋපනිස්සකයපුකරජාකත
අත්ථියාඅවිගකතතීණි. 

65. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො සප්පටිකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයානව. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅප්පටිඝංධම්මංපටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
අප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

66. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනරූපිංධම්මංපටිච්චසනිදස්සනසප්පටිකඝො
රූපීධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරූපිං ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
අරූපීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

67. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝොක ොකිකයොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නක ොකියංධම්මංපටිච්ච අනිදස්සනසප්පටිකඝො
ක ොකිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත.කහතුයා එෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නක ොකුත්තරං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ක ොකුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) කහතුයාතීණි…කප.…අවිගකතතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නක ොකුත්තරං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ක ොකුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
(සංඛිත්තං.) කහතුයාතීණි…කප.…අවිගකතතීණි. 

68. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො කෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා පඤ්චතිංස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො නකෙනචි විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා පඤ්චතිංස. 

22-14-19. සනිදස්සනත්තිෙ-ආසෙක ොච්ඡොනි 
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69. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොආසවං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

70. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝොසාසකවොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
එෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅනාසවංධම්මංපච්චයාඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
අනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. (සංඛිත්තං.) කහතුයා
තීණි…කප.…අවිගකත තීණි. 

71. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ආසවසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

72. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනආසවඤ්කචවනඅනාසවඤ්චධම්මංපටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ආසකවො කචව සාසකවො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅනාසවඤ්කචවනකනොචආසවංධම්මංපටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො සාසකවො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

73. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ආසවං
ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච
ආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

74. නසනිදස්සනසප්පටිඝං ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං ආසවවිප්පයුත්තං නඅනාසවං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

22-20-54. සනිදස්සනත්තිෙ-සඤ්කඤොජනාදික ොච්ඡොනි 

75. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සඤ්කඤොජකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

76. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොගන්ථං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ගන්කථොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

77. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොඔඝං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ඔකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

78. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොකයොගං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොකයොකගොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

79. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොනීවරෙං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො නීවරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

80 . නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොපරාමාසං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො පරාමාකසො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

22-55-68. සනිදස්සනත්තිෙ-මෙන්තරදුොනි 

81. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අනාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

82. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොචිත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොචිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

83. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අකචතසිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

84. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො චිත්තවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

85. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො චිත්තසංසට්කඨො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නචිත්තවිසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝොචිත්තවිසංසට්කඨොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

86. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොචිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

87. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො චිත්තසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාපඤ්ච. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොචිත්තසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා එෙවීස. 
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88. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො චිත්තානුපරිවත්තීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයා පඤ්ච. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොචිත්තානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

89. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාඑෙවීස. 

90. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං
පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං 
පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

91. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං
ධම්මං පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං 
ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තීධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

92. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනසප්පටිකඝො අජ්ඣත්තිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑොදස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්ාහිරං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො
බ්ාහිකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

93. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො උපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
පඤ්චතිංස. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කනොඋපාදා ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

94. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අනුපාදින්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

22-69-74. සනිදස්සනත්තිෙ-උපාදානාදිදුොනි 

95. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො උපාදාකනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

22-75-82. සනිදස්සනත්තිෙ-කික සාදිදුොනි 

96. නසනිදස්සනසප්පටිඝං කනොකික සං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කික කසො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

22-83-99. සනිදස්සනත්තිෙ-පිට්ඨිදුොනි 

97. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො දස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

98. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො භාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

99. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝංනනදස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝොනදස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාඑෙවීස. 

100. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පච්චයා අනිදස්සනඅප්පටිකඝො භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

101. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අවිතක්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

102. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොසවිචාකරොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො 
අවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

103. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසප්පීතිෙං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සප්පීතිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅප්පීතිෙංධම්මංපටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො
අප්පීතිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

104. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො නපීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා එෙවීස. 
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105. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො නසුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා එෙවීස. 

106. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො උකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො නඋකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

107. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො ොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනොමාවචරං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො නොමාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

108. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො රූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො නරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

109. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරූපාවචරං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනඅරූපාවචරං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරූපාවචකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

110. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපරියාපන්නං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො පරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅපරියාපන්නං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අපරියාපන්කනො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

111. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනියයානිෙං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො නියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනියයානිෙං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අනියයානිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා එෙවීස. 

112. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නනියතං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො නියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅනියතං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො 
අනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

113. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසඋත්තරං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො සඋත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඑෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනුත්තරං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අනුත්තකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

22-100. සනිදස්සනත්තිෙ-සරණදුෙං 

114. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසරෙං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොසරකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො 
අරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො 
අරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…සත්ත. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅරෙඤ්චනඅනිදස්සනසප්පටිඝංනඅරෙඤ්ච 
ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො අරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…සත්ත. කහතුයාඑෙවීස. 
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(සහජාතවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

කෙතුආරම්මණපච්චයාදි 

115. නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ධම්කමො
සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස අරෙස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො…
සත්ත. 

නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ධම්කමො සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස
අරෙස්ස ධම්මස්සකහතුපච්චකයනපච්චකයො…සත්ත. 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ච නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅරකෙො ච ධම්මා සනිදස්සනසප්පටිඝස්ස අරෙස්ස ධම්මස්ස 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො…සත්ත. 

116. නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙොධම්කමොඅනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස 
අරෙස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො
නඅරකෙො ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස අරෙස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ච
නඅනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅරකෙො ච ධම්මා අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස
අරෙස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො. 

117. කහතුයා එෙවීස, ආරම්මකෙතීණි…කප.…අවිගකතඑෙවීස. 

(යථා කුස ත්තිකෙ පඤ්හාවාරස්ස අනුක ොමම්පි පච්චනීයම්පි 

අනුක ොමපච්චනීයම්පිපච්චනීයානුක ොමම්පිගණිතං, එවංගකෙතබ්බ්ං.) 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමතිෙදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමතිෙතිෙපට්ඨානං 
1-1. කුස ත්තිෙ-කෙදනාත්තිෙං 

1. නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං
නසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොසුඛායකවදනාය
සම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ද්කව. 

නඅකුස ංනසුඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චකුසක ොසුඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකුස ං
නසුඛායකවදනාය සම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොසුඛායකවදනාය
සම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ද්කව. 
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නඅබ්යාෙතං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කුසක ො 
සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅබ්යාෙතංනසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තං ධම්මංපටිච්චඅකුසක ොසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ද්කව. 

නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො සුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කුසක ො සුඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නකුස ං නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅකුස ං නසුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො සුඛාය කවදනාය 

සම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයානව. 

2. නකුස ං නදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅබ්යාෙතංනදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චඅකුසක ො 
දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නකුස ං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං නදුක්ඛාය 

කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො දුක්ඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාතීණි. 

3. නකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
අකුසක ො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා. නකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං
පටිච්ච අබ්යාෙකතො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ද්කව. 

නඅකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 
කුසක ො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං
පටිච්ච අබ්යාෙකතො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ද්කව. 

නඅබ්යාෙතං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච 
කුසක ො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅබ්යාෙතං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං
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පටුන 

පටිච්චඅකුසක ො අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.ද්කව. 

නකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං 
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
එෙං. 

නඅකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅබ්යාෙතං
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කුසක ො
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. 
එෙං. 

නකුස ං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච නඅකුස ං 
නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
එෙං. කහතුයානව. 

1-2. කුස ත්තිෙ-විපාෙත්තිෙං 

4. නකුස ං නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො විපාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅකුස ං නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො විපාකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නකුස ං නවිපාෙඤ්ච නඅකුස ං නවිපාෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතො විපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාතීණි. 

5. නකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා අකුසක ො
විපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. ද්කව. 

නඅකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා අකුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…ද්කව. 

නකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච නඅකුස ං නවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච 
ධම්මං පච්චයා කුසක ො විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…

ද්කව. (සංඛිත්තං.)කහතුයාඡපඤ්හා. 

6. නකුස ං නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 
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1-3. කුස ත්තිෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

7. නකුසක ො නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස 
උපාදින්නුපාදානියස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ඡපඤ්හා. 

නකුස ං නඅනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අනුපාදින්නුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා පඤ්ච. 

නකුස ං නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පච්චයා කුසක ො 
අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-4. කුස ත්තිෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

8. නකුස ං නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා අකුසක ො
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා….
(අකුස ාකනවතීණි.) 

නකුස ං නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නකුස ං නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා කුසක ො 
අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

1-5. කුස ත්තිෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

9. නකුස ං නසවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
සවිතක්ෙසවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

නකුස ං නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො 
අවිතක්ෙවිචාරමත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

නකුස ං නඅවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අවිතක්ෙඅවිචාකරොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාද්වාදස. 

1-6. කුස ත්තිෙ-පීතිත්තිෙං 

10. නකුස ං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො පීතිසහගකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයානව. 

නකුස ංනසුඛසහගතංධම්මංපටිච්චඅකුසක ොසුඛසහගකතොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

නකුස ං නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
උකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 
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1-7. කුස ත්තිෙ-දස්සනත්තිෙං 

11. නකුස ං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා අකුසක ො
දස්සකනනපහාතබ්කබ්ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා අකුසක ො භාවනාය 
පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච
අබ්යාෙකතො කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-8. කුස ත්තිෙ-දස්සනකෙතුත්තිෙං 

12. නකුස ං නදස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුෙංධම්මංපටිච්චඅකුසක ො
දස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

නකුස ං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අකුසක ො
භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා 
තීණි. 

නකුස ං නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච අබ්යාෙකතො කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-9. කුස ත්තිෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

13. නකුස ං නආචයගාමංධම්මංපච්චයාකුසක ොආචයගාමීධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

නකුස ං නඅපචයගාමං ධම්මං පච්චයා කුසක ො අපචයගාමී ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නකනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
කනවාචයගාමනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
පඤ්ච. 

1-10. කුස ත්තිෙ-කසක්ඛත්තිෙං 

14. නකුස ං නකසක්ඛං ධම්මං පච්චයා කුසක ො කසක්කඛො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 
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නකුස ංනඅකසක්ඛංධම්මංපච්චයාඅබ්යාෙකතොඅකසක්කඛොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නකනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
පඤ්ච. 

1-11. කුස ත්තිෙ-පරිත්තත්තිෙං 

15. නකුස ං නපරිත්තංධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොපරිත්කතොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාපඤ්ච. 

නකුස ංනමහග්ගතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො මහග්ගකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නඅප්පමාෙං ධම්මං පච්චයා කුසක ො අප්පමාකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-12. කුස ත්තිෙ-පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

16. නකුස ං නපරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
පරිත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නමහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා කුසක ො
මහග්ගතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

නකුස ං නඅප්පමාොරම්මෙං ධම්මං පච්චයා කුසක ො
අප්පමාොරම්මකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-13. කුස ත්තිෙ-හීනත්තිෙං 

17. නකුස ං නහීනං ධම්මං පච්චයා අකුසක ො හීකනො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නමජ්ඣිමං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො මජ්ඣිකමො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නකුස ං නපණීතංධම්මංපච්චයාකුසක ොපණීකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-14. කුස ත්තිෙ-මිච්ඡත්තනියතත්තිෙං 

18. නකුස ං නමච්ඡත්තනියතං ධම්මං පච්චයා අකුසක ො
මච්ඡත්තනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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නකුස ං නසම්මත්තනියතංධම්මං පච්චයා කුසක ොසම්මත්තනියකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නඅනියතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො අනියකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

1-15. කුස ත්තිෙ-මග් ාරම්මණත්තිෙං 

19. නකුස ං නමග්ගාරම්මෙංධම්මංපච්චයාකුසක ොමග්ගාරම්මකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නකුස ං නමග්ගකහතුෙං ධම්මං පච්චයා කුසක ො මග්ගකහතුකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නමග්ගාධිපතිං ධම්මං පච්චයා කුසක ො මග්ගාධිපති ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

1-16. කුස ත්තිෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

20. නකුසක ො නඋප්පන්කනොධම්කමොකුස ස්සඋප්පන්නස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො… ආරම්මකෙ අට්ඨාරස. 

1-17-18. කුස ත්තිෙ-අතීතත්තිෙද්ෙයං 

21. නකුසක ො නපච්චුප්පන්කනො ධම්කමො කුස ස්ස පච්චුප්පන්නස්ස
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො…ආරම්මකෙඅට්ඨාරස. 

22. නකුස ං නඅතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අතීතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නඅනාගතාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා කුසක ො 
අනාගතාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

නකුස ං නපච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
පච්චුප්පන්නාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-19-20. කුස ත්තිෙ-අජ්ඣත්තත්තිෙද්ෙයං 

23. නකුසක ො නඅජ්ඣත්කතො ධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස කුස ස්ස

ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.)ආරම්මකෙඅට්ඨාරස, 

අධිපතියා කසොළස, උපනිස්සකය අට්ඨාරස, පුකරජාකත අත්ථියා අවිගකත
නව. 
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නකුසක ො නබ්හිද්ධා ධම්කමො බ්හිද්ධා කුස ස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. (සංඛිත්තං.) ආරම්මකෙ අට්ඨාරස, 

අධිපතියාඡ, උපනිස්සකය අට්ඨාරස, පුකරජාකතඅත්ථියාඅවිගකතනව. 

24. නකුස ං නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අජ්ඣත්තාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකුස ං නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
බ්හිද්ධාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

1-21. කුස ත්තිෙ-සනිදස්සනත්තිෙං 

25. නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅබ්යාෙතං නසනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
සනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅබ්යාෙතං 
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්චධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅබ්යාෙතං
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්චධම්මං පටිච්චඅබ්යාෙකතොසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නකුස ං නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච නඅකුස ං
නසනිදස්සනසප්පටිඝඤ්ච ධම්මංපටිච්චඅබ්යාෙකතොසනිදස්සනසප්පටිකඝො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. කහතුයාඡ. 

26. නකුස ං නඅනිදස්සනසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො
අනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

නකුස ං නඅනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො 
අනිදස්සනසප්පටිකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

2-1. කෙදනාත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

27. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොකුසක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නසුඛාය
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කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්කතොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. ද්කව. 

නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සුඛාය 
කවදනාය සම්පයුත්කතො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අදුක්ඛමසුඛාය
කවදනායසම්පයුත්කතොකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.ද්කව. 

නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා 
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නකුස ං ධම්මං
පච්චයා සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. ද්කව. (චත්තාරි ගණිතකෙන ද්කව ද්කව පඤ්හා ොතබ්බ්ා.)
කහතුයාචුද්දස. 

28. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්කතො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාදුක්ඛායකවදනාය
සම්පයුත්කතොඅකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙවීස. 

29. නසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො සුඛාය
කවදනාය සම්පයුත්තස්ස අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…ආරම්මකෙ චුද්දස. 

3-1. විපාෙත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

30. නවිපාෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නවිපාෙං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නවිපාෙංනඅබ්යාෙතංධම්මංපටිච්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

4-1. උපාදින්නත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

31. නඅනුපාදින්නුපාදානියං නකුස ං ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාදානිකයොකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
ඡ. 
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නඅනුපාදින්නුපාදානියං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාදානිකයො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නඋපාදින්නුපාදානියං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
අනුපාදින්නුපාදානිකයො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාපඤ්ච. 

5-1. සංකිලිට්ඨත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

32. නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා 
සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො අකුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

6-1. විතක්ෙත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

33. නසවිතක්ෙසවිචාරං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාකරො
කුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපන්නරස. 

නසවිතක්ෙසවිචාරං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා සවිතක්ෙසවිචාකරො
අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

නසවිතක්ෙසවිචාරං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අවිතක්ෙඅවිචාකරො 
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාසත්ත. 

7-1. පීතිත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

34. නපීතිසහගතං නකුස ං ධම්මං පච්චයා පීතිසහගකතො කුසක ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා අට්ඨවීස. 

නපීතිසහගතං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා පීතිසහගකතො අකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඅට්ඨවීස. 

නපීතිසහගකතො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො පීතිසහගතස්ස අබ්යාෙතස්ස

ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.(සංඛිත්තං.)ආරම්මකෙඅට්ඨවීස, 
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අධිපතියා අනන්තකර අට්ඨවීස…කප.… උපනිස්සකය අට්ඨවීස, ෙම්කම

චතුවීස, නත්ථියා විගකතඅට්ඨවීස. 

8-1. දස්සනත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

35. නදස්සකනන පහාතබ්බ්ංනකුස ංධම්මං පච්චයාකනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන
පහාතබ්කබ්ො අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනවදස්සකනන 
නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාඡ. 

9-1. දස්සනකෙතුත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

36. නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා දස්සකනන 
පහාතබ්බ්කහතුකෙොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා 
ඡ. 

නකනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං නඅබ්යාෙතං ධම්මං
පටිච්ච කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො අබ්යාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාඡ. 

10-1. ආචය ාමිත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

37. නආචයගාමං නකුස ංධම්මංපච්චයාආචයගාමීකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

නආචයගාමං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා ආචයගාමී අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නආචයගාමං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනවාචයගාමනාපචයගාමී 

අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

11-1. කසක්ඛත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 
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38. නකසක්ඛං නකුස ං ධම්මං පච්චයා කසක්කඛො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ඡ. 

නකසක්ඛං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො
අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකසක්ඛං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො 
අබ්යාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

12-1. පරිත්තත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

39. නමහග්ගතං නකුස ංධම්මංපච්චයාමහග්ගකතොකුසක ොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

නමහග්ගතං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා පරිත්කතො අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නපරිත්තංනඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච පරිත්කතො අබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

13-1. පරිත්තාරම්මණත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

40. නපරිත්තාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා පරිත්තාරම්මකෙො
කුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

නපරිත්තාරම්මෙං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා පරිත්තාරම්මකෙො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාචුද්දස. 

නපරිත්තාරම්මකෙො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො පරිත්තාරම්මෙස්ස 

අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. (සංඛිත්තං.)…
ආරම්මකෙ එෙවීස. 

14-1. හීනත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

41. නහීනං නකුස ං ධම්මං පච්චයා මජ්ඣිකමො කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නහීනංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාහීකනොඅකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නහීනං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච මජ්ඣිකමො අබ්යාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

15-1. මිච්ඡත්තනියතත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 
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42. නමච්ඡත්තනියතං නකුස ං ධම්මං පච්චයා සම්මත්තනියකතො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නමච්ඡත්තනියතං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා මච්ඡත්තනියකතො
අකුසක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

නමච්ඡත්තනියතං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අනියකතො අබ්යාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

16-1. මග් ාරම්මණත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

43. නමග්ගාරම්මෙං නකුස ංධම්මංපච්චයා මග්ගාරම්මකෙොකුසක ො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා පඤ්චතිංස. (නඅකුස ං 
නඅබ්යාෙතංනත්ථි.) 

17-18-1. උප්පන්නාදිත්තිොනි-කුස ත්තිෙං 

44. නඋප්පන්කනො නකුසක ොධම්කමොඋප්පන්නස්සකුස ස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ආරම්මකෙ සත්ත. 

නඋප්පන්කනොනඅකුසක ොධම්කමොඋප්පන්නස්සඅකුස ස්සධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ආරම්මකෙඡ. 

නඋප්පන්කනො නඅබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පන්නස්ස අබ්යාෙතස්ස 
ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ආරම්මකෙසත්ත. 

(අතීතත්තිෙංඋප්පන්නත්තිෙසදිසං.) 

19-1. අතීතාරම්මණත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

45. නඅතීතාරම්මෙං නකුස ංධම්මංපච්චයාඅතීතාරම්මකෙොකුසක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

නඅතීතාරම්මෙංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාඅතීතාරම්මකෙොඅකුසක ො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

20-1. අජ්ඣත්තත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

46. නඅජ්ඣත්තං නකුස ං ධම්මං පච්චයා බ්හිද්ධා කුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නබ්හිද්ධා නකුස ං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්කතො
කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා ද්කව. 
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නඅජ්ඣත්තං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා බ්හිද්ධා අකුසක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නබ්හිද්ධානඅකුස ංධම්මංපච්චයා අජ්ඣත්කතො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාද්කව. 

21-1. අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

47. නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
අජ්ඣත්තාරම්මකෙො කුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
ඡ. 

නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං නඅකුස ං ධම්මං පච්චයා අජ්ඣත්තාරම්මකෙො
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඡ. 

22-1. සනිදස්සනත්තිෙ-කුස ත්තිෙං 

48. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකුස ං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.
නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකුස ං ධම්මං පච්චයා අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසනිදස්සනසප්පටිඝං 
නකුස ඤ්ච නඅනිදස්සනසප්පටිඝං නකුස ඤ්ච ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො කුසක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅකුස ංධම්මංපච්චයාඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො 
අකුසක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
සත්ත. 

(නඅනිදස්සනසප්පටිඝනඅබ්යාෙතලං ානි සත්තකමව, දුෙලං ානි 

සත්තකමව, සබ්බ්ංඑෙවීසතිකමව.) 

22-2. සනිදස්සනත්තිෙ-කෙදනාත්තිෙං 

49. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසුඛායකවදනාය සම්පයුත්තංධම්මංපටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නදුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං 
පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-3. සනිදස්සනත්තිෙ-විපාෙත්තිෙං 

50. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නවිපාෙං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

22-4. සනිදස්සනත්තිෙ-උපාදින්නත්තිෙං 

51. නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඋපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස උපාදින්නුපාදානියස්සධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…ආරම්මකෙඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනුපාදින්නුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අනුපාදින්නුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-5. සනිදස්සනත්තිෙ-සංකිලිට්ඨත්තිෙං 

52. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅසංකිලිට්ඨසංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අසංකිලිට්ඨසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅසංකිලිට්ඨඅසංකික සිෙං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අසංකිලිට්ඨඅසංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-6. සනිදස්සනත්තිෙ-විතක්ෙත්තිෙං 

53. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසවිතක්ෙසවිචාරං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සවිතක්ෙසවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තං ධම්මං පටිච්ච 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අවිතක්ෙවිචාරමත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅවිතක්ෙඅවිචාරං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො අවිතක්ෙඅවිචාකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා 

… කහතුයාඑෙවීස. 

22-7. සනිදස්සනත්තිෙ-පීතිත්තිෙං 

54. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපීතිසහගතං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො පීතිසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසුඛසහගතං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො සුඛසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඋකපක්ඛාසහගතං ධම්මං පටිච්ච 

අනිදස්සනඅප්පටිකඝො උකපක්ඛාසහගකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-8. සනිදස්සනත්තිෙ-දස්සනත්තිෙං 

55. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො දස්සකනන පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො භාවනාය පහාතබ්කබ්ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝංනකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්බ්ංධම්මං 
පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබ්ො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

22-9. සනිදස්සනත්තිෙ-දස්සනකෙතුත්තිෙං 

56. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං
පටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො දස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනවදස්සකනන නභාවනාය
පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනවදස්සකනන
නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
එෙවීස. 

22-10. සනිදස්සනත්තිෙ-ආචය ාමිත්තිෙං 

57. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නආචයගාමං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො ආචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅපචයගාමං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනවාචයගාමනාපචයගාමං ධම්මං පටිච්ච 
සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනවාචයගාමනාපචයගාමී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

22-11. සනිදස්සනත්තිෙ-කසක්ඛත්තිෙං 

58. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකසක්ඛං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොකසක්කඛොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅකසක්ඛං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… 
කහතුයාතීණි. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං නකනවකසක්ඛනාකසක්ඛං ධම්මං පටිච්ච 

සනිදස්සනසප්පටිකඝො කනවකසක්ඛනාකසක්කඛො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා එෙවීස. 

22-12. සනිදස්සනත්තිෙ-පරිත්තත්තිෙං 

59. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපරිත්තං ධම්මං පටිච්ච
සනිදස්සනසප්පටිකඝො පරිත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා එෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනමහග්ගතංධම්මංපටිච්ච අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
මහග්ගකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅප්පමාෙං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අප්පමාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

22-13. සනිදස්සනත්තිෙ-පරිත්තාරම්මණත්තිෙං 

60. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපරිත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො පරිත්තාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා 

… කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමහග්ගතාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො මහග්ගතාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅප්පමාොරම්මෙං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අප්පමාොරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

22-14. සනිදස්සනත්තිෙ-හීනත්තිෙං 

61. නසනිදස්සනසප්පටිඝංනහීනංධම්මංපච්චයාඅනිදස්සනඅප්පටිකඝො
හීකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනමජ්ඣිමංධම්මංපටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො
මජ්ඣිකමොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපණීතං ධම්මං පච්චයා අනිදස්සනඅප්පටිකඝො
පණීකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

22-15. සනිදස්සනත්තිෙ-මිච්ඡත්තනියතත්තිෙං 
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62. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමච්ඡත්තනියතං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොමච්ඡත්තනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නසම්මත්තනියතං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොසම්මත්තනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝංනඅනියතං ධම්මං පටිච්ච සනිදස්සනසප්පටිකඝො 
අනියකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාඑෙවීස. 

22-16. සනිදස්සනත්තිෙ-මග් ාරම්මණත්තිෙං 

63. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමග්ගාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො මග්ගාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමග්ගකහතුෙං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො මග්ගකහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නමග්ගාධිපතිං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො මග්ගාධිපති ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයා තීණි. 

22-17. සනිදස්සනත්තිෙ-උප්පන්නත්තිෙං 

64. නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඋප්පන්කනො ධම්කමො
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස උප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො…ආරම්මකෙඡ. 

22-18. සනිදස්සනත්තිෙ-අතීතත්තිෙං 

65. නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නපච්චුප්පන්කනො ධම්කමො 
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන
පච්චකයො… ආරම්මකෙඡ. 

22-19. සනිදස්සනත්තිෙ-අතීතාරම්මණත්තිෙං 

66. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅතීතාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අතීතාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 
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නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅනාගතාරම්මෙං ධම්මං පච්චයා 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අනාගතාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නපච්චුප්පන්නාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච 
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො පච්චුප්පන්නාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා … කහතුයාතීණි. 

22-20-21. සනිදස්සනත්තිෙ-අජ්ඣත්තත්තිෙද්ෙයං 

67. නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නඅජ්ඣත්කතො ධම්කමො
අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන

පච්චකයො. (සංඛිත්තං.) ආරම්මකෙ ඡ, අධිපතියා ඡ, පුකරජාකත අත්ථියා
අවිගකතඡ. 

නසනිදස්සනසප්පටිකඝො නබ්හිද්ධා ධම්කමො අනිදස්සනඅප්පටිඝස්ස 
බ්හිද්ධා ධම්මස්සආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. (සංඛිත්තං.) ආරම්මකෙ

ඡ, අධිපතියාඡ, පුකරජාකතඅත්ථියාඅවිගකතඡ. 

68. නසනිදස්සනසප්පටිඝං නඅජ්ඣත්තාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝො අජ්ඣත්තාරම්මකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නසනිදස්සනසප්පටිඝං නබ්හිද්ධාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච
අනිදස්සනඅප්පටිකඝොබ්හිද්ධාරම්මකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි 
සම්පයුත්තවාරම්පිපඤ්හාවාරම්පිවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමතිෙතිෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමදුෙදුෙපට්ඨානං 
1-1. කෙතුදුෙ-සකෙතුෙදුෙං 

1. නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු සකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
සකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.නකහතුංනසකහතුෙංධම්මං
පටිච්ච කහතු සකහතුකෙො ච නකහතු සකහතුකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 
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නනකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සකහතුකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

කහතුයාචත්තාරි, ආරම්මකෙචත්තාරි…කප.…අවිගකතචත්තාරි. 

2. නනකහතු නඅකහතුකෙොධම්කමොනකහතුස්ස අකහතුෙස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො. 

කහතුයා එෙං, ආරම්මකෙ ඡ…කප.… අවිගකත පඤ්ච. (පඤ්හාවාරං 
විත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

3. නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නනකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකහතුකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච නනකහතුං නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකහතු අකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාතීණි. 

1-2-5. කෙතුදුෙ-කෙතුසම්පයුත්තාදිදුොනි 

4. නකහතුං නකහතුසම්පයුත්තංධම්මංපටිච්චකහතුකහතුසම්පයුත්කතො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාචත්තාරි. 

නකහතුං නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කහතුවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

5. නකහතුං නකහතුඤ්කචවනඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු කහතු
කචවසකහතුකෙොචධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නනකහතුං නඅකහතුෙඤ්කචව නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච නකහතු
සකහතුකෙො කචව න ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
එෙං. 

6. නකහතුං නකහතුඤ්කචවනකහතුවිප්පයුත්තඤ්චධම්මංපටිච්චකහතු
කහතුකචවකහතුසම්පයුත්කතො චධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා
එෙං. 

නනකහතුං නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
නකහතු කහතුසම්පයුත්කතො කචව න ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 
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7. නකහතුං නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකහතු
සකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුයාඑෙං. 

නකහතුං නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නකහතු
අකහතුකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

1-6-12. කෙතුදුෙ-චූළන්තරදුොනි 

8. නකහතු නසප්පච්චකයො ධම්කමො කහතුස්ස සප්පච්චයස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… ආරම්මකෙ තීණි. (සඞ්ඛතං
සප්පච්චයසදිසං.) 

9. නකහතුං නසනිදස්සනංධම්මංපටිච්චනකහතුසනිදස්සකනොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතු නඅනිදස්සකනො ධම්කමො කහතුස්ස අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො…ආරම්මකෙතීණි. 

10. නකහතුං නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නඅප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

11. නකහතුං නරූපිං ධම්මං පටිච්ච කහතු රූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නඅරූපිං ධම්මං පටිච්ච කහතු අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

12. නකහතුං නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු ක ොකිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
ක ොකිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා(ගණිතකෙන තීණි.) 

නකහතුං නක ොකුත්තරං ධම්මං පච්චයා කහතු ක ොකුත්තකරො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

13. නකහතුං නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කහතු කෙනචි
විඤ්කඤකයයො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

නකහතුං නකෙනචි නවිඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච කහතු කෙනචි 

නවිඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 



අභිධම්මපිටකෙ   පට්ඨානපාළි 

387 

පටුන 

1-13-18. කෙතුදුෙ-ආසෙක ොච්ඡොනි 

14. නකහතුං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං කනොආසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං කනොආසවං ධම්මං 
පටිච්ච කහතු ආසකවො ච නකහතු ආසකවො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා.තීණි. 

නනකහතුං කනොආසවංධම්මංපටිච්චකහතුආසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං. 

නකහතුංකනොආසවඤ්චනනකහතුංකනොආසවඤ්චධම්මංපටිච්චකහතු
ආසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාපඤ්ච. 

නකහතුං නකනොආසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

නනකහතුං නකනොආසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නකනොආසවං ධම්මං පටිච්ච කහතු
කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නනකහතුං නකනොආසවං
ධම්මං පටිච්ච කහතු කනොආසකවො ච නකහතු කනොආසකවො ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයාතීණි. 

නකහතුං නකනොආසවඤ්ච නනකහතුං නකනොආසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
නකහතු කනොආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. එෙං. කහතුයා 
පඤ්ච. 

15. නකහතුං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු සාසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නඅනාසවංධම්මංපච්චයාකහතුඅනාසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

16. නනකහතුං නආසවසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
ආසවසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නආසවවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු ආසවවිප්පයුත්කතො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

17. නකහතුං නආසවඤ්කචව නඅනාසවඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කහතු
ආසකවො කචව සාසකවො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
පඤ්ච. 
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නකහතුං නඅනාසවඤ්කචව නකනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
සාසකවොකචව කනොචආසකවොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා 
පඤ්ච. 

18. නකහතුං නආසවඤ්කචව නආසවවිප්පයුත්තඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කහතු ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නආසවවිප්පයුත්තඤ්කචව නකනො ච ආසවං ධම්මං පටිච්ච
නකහතු ආසවසම්පයුත්කතො කචව කනො ච ආසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

19. නකහතුං ආසවවිප්පයුත්තං නසාසවං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
ආසවවිප්පයුත්කතො සාසකවො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

නකහතුං ආසවවිප්පයුත්තං නඅනාසවං ධම්මං පච්චයා කහතු 
ආසවවිප්පයුත්කතො අනාසකවො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

1-19. කෙතුදුෙ-සඤ්කඤොජනාදික ොච්ඡොනි 

20. නකහතුං කනොසඤ්කඤොජනං ධම්මං පටිච්ච කහතු සඤ්කඤොජකනො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

21. නකහතුං කනොගන්ථං ධම්මං පටිච්ච කහතු ගන්කථො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

22. නකහතුං කනොඔඝං ධම්මං පටිච්ච කහතුඔකඝො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

23. නකහතුං කනොකයොගං ධම්මං පටිච්ච කහතු කයොකගො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා පඤ්ච. 

24. නකහතුං කනොනීවරෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු නීවරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

25. නකහතුං කනොපරාමාසං ධම්මං පටිච්චනකහතුපරාමාකසො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

1-54. කෙතුදුෙ-මෙන්තරදුෙං 
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26. නකහතුං නසාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු සාරම්මකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනඅනාරම්මෙංධම්මංපටිච්චනකහතුඅනාරම්මකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

27. නකහතුං කනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච නකහතු චිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නකනොචිත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු කනොචිත්කතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

28. නකහතුං නකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචතසිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නඅකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අකචතසිකෙො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

29. නකහතුං නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච කහතු
චිත්තසම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනචිත්තවිප්පයුත්තංධම්මං පටිච්චනකහතු චිත්තවිප්පයුත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

30. නකහතුං නචිත්තසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච කහතු චිත්තසංසට්කඨො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නචිත්තවිසංසට්ඨං ධම්මං පටිච්ච නකහතු චිත්තවිසංසට්කඨො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

31. නකහතුං කනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කහතු
චිත්තසමුට්ඨාකනො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නකනොචිත්තසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කහතු 

කනොචිත්තසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

32. නකහතුං කනොචිත්තසහභංධම්මංපටිච්චකහතුචිත්තසහභූධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නකනොචිත්තසහභං ධම්මං පටිච්ච නකහතු කනොචිත්තසහභූ
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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33. නකහතුං නචිත්තානුපරිවත්තිංධම්මංපටිච්චකහතුචිත්තානුපරිවත්තී
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නකනොචිත්තානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනොචිත්තානුපරිවත්තීධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

34. නකහතුං නචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච කහතු
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාකනොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා 
තීණි. 

35. නකහතුං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච කහතු
චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
තීණි. 

නකහතුං නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභං ධම්මං පටිච්ච නකහතු 
කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

36. නකහතුං කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච
කහතු චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිං ධම්මං පටිච්ච 
නකහතු කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

37. නකහතුං නඅජ්ඣත්තිෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අජ්ඣත්තිකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නබ්ාහිරං ධම්මං පටිච්ච කහතු බ්ාහිකරො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

38. නකහතුං නඋපාදාධම්මංපටිච්චනකහතුඋපාදාධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නකහතුං නකනොඋපාදා ධම්මං පටිච්ච කහතු කනොඋපාදා ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

39. නකහතුං නඅනුපාදින්නං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අනුපාදින්කනො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 
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1-68. කෙතුදුෙ-උපාදානක ොච්ඡෙං 

40. නකහතුං නඋපාදානං ධම්මං පටිච්ච කහතු උපාදාකනො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

1-74. කෙතුදුෙ-කික සක ොච්ඡෙං 

41. නකහතුං නකික සං ධම්මං පටිච්ච කහතු කික කසො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

1-82. කෙතුදුෙ-පිට්ඨිදුෙං 

42. නකහතුං නදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපච්චයාකහතු දස්සකනන
පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුංනනදස්සකනනපහාතබ්බ්ංධම්මංපටිච්චනකහතුනදස්සකනන 
පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

43. නකහතුං නභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පච්චයා කහතු භාවනාය
පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නනභාවනාය පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච නකහතු නභාවනාය 
පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

44. නනකහතුං නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්චනකහතු
දස්සකනනපහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
එෙං. 

නකහතුං නනදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නදස්සකනන පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…
කහතුයාතීණි. 

45. නනකහතුං නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
භාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා… කහතුයා
එෙං. 

නකහතුං නනභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු
නභාවනාය පහාතබ්බ්කහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා
තීණි. 

46. නකහතුං නසවිතක්ෙං ධම්මං පටිච්ච කහතු සවිතක්කෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි.(සබ්බ්ත්ථසංඛිත්තං.) 
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47. නකහතුංනසරෙං ධම්මංපච්චයාකහතුසරකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

නකහතුං නඅරෙං ධම්මං පටිච්ච නකහතු අරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.නනකහතුංනඅරෙංධම්මංපටිච්චනකහතුඅරකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නකහතුං නඅරෙඤ්ච නනකහතුං නඅරෙඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච නකහතු අරකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා
තීණි. 

2-1. සකෙතුොදිදුොනි-කෙතුදුෙං 

48. නසකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො
කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නසකහතුෙං නකහතුඤ්ච
නඅකහතුෙං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

නසකහතුෙං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච සකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නඅකහතුෙං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච අකහතුකෙො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි.කහතුයාඡ. 

49. නකහතුසම්පයුත්තංනකහතුංධම්මංපටිච්චකහතුසම්පයුත්කතොකහතු
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි.(සකහතුෙදුෙසදිසං.) 

50. නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කහතු කචව
සකහතුකෙොචකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නඅකහතුෙඤ්කචවනනචකහතුංනනකහතුංධම්මංපටිච්චසකහතුකෙො
කචවන චකහතුනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

51. නකහතුඤ්කචව නකහතුවිප්පයුත්තඤ්චනකහතුංධම්මංපටිච්චකහතු
කචවකහතුසම්පයුත්කතොචකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා
එෙං. 

නකහතුවිප්පයුත්තඤ්කචව නනකහතුඤ්ච නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච 
කහතුසම්පයුත්කතො කචව න ච කහතු නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං.(අන්තිමදුෙංන බ්භති.) 

7-13-1. චූළන්තරදුොනි-කෙතුදුෙං 
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52. නඅප්පච්චයං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

නඅප්පච්චයං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච සප්පච්චකයො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං.(සඞ්ඛතංසප්පච්චයසදිසං.) 

53. නසනිදස්සනං නකහතුංධම්මංපටිච්ච අනිදස්සකනොකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

නසනිදස්සනංනනකහතුංධම්මංපටිච්චසනිදස්සකනොනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාතීණි. 

54. නසප්පටිඝං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අප්පටිකඝො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

නසප්පටිඝං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච සප්පටිකඝො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

55. නරූපිං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච අරූපී කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නරූපිං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච අරූපී නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා…ගණිතකෙනතීණි. 

56. නක ොකියං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච ක ොකුත්තකරො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නක ොකුත්තරං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො කහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාද්කව. 

නක ොකියං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

නක ොකුත්තරං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච ක ොකිකයො නකහතු ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාචත්තාරි. 

57. නකෙනචි විඤ්කඤයයං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච කෙනචි
විඤ්කඤකයයොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයා නව. 

නකෙනචි නවිඤ්කඤයයං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච කෙනචි 

නවිඤ්කඤකයයොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයානව. 

14-1. ආසෙක ොච්ඡෙ-කෙතුදුෙං 
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58. කනොආසවං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච ආසකවො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

නකනොආසවං නකහතුංධම්මංපටිච්චආසකවොකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.එෙං. 

කනොආසවං නකහතුඤ්ච නකනොආසවං නකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
ආසකවොකහතු ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාපඤ්ච. 

කනොආසවං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.එෙං. 

නකනොආසවං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච කනොආසකවො නකහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…තීණි. 

කනොආසවං නනකහතුඤ්ච නකනොආසවං නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනොආසකවො නකහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. එෙං. කහතුයා 
පඤ්ච. 

55-1. මෙන්තරදුෙ-කෙතුදුෙං 

59. නසාරම්මෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සාරම්මකෙො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයා තීණි. 

නඅනාරම්මෙංනනකහතුංධම්මංපටිච්චසාරම්මකෙොනකහතුධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි.(සංඛිත්තං.) 

100-1. සරණදුෙ-කෙතුදුෙං 

60. නසරෙංනකහතුං ධම්මංපටිච්චඅරකෙොකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅරෙං නකහතුං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො කහතු ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

නසරෙංනනකහතුංධම්මංපටිච්චඅරකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා.(1) 

නඅරෙංනනකහතුංධම්මංපටිච්චඅරකෙොනකහතුධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා.නඅරෙංනනකහතුංධම්මංපටිච්චසරකෙොනකහතුධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නනකහතුං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො
නකහතු ච අරකෙො නකහතු ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා… තීණි.
(සංඛිත්තං.) 

100-2. සරණදුෙ-සකෙතුෙදුෙං 
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61. නසරෙං නසකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅරකෙොසකහතුකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො
සකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

62. නසරෙං නඅකහතුෙංධම්මංපටිච්චඅරකෙොඅකහතුකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
අකහතුකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

100-3. සරණදුෙ-කෙතුසම්පයුත්තදුෙං 

63. නසරෙං නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං
නකහතුසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො කහතුසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

64. නසරෙං නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං
නකහතුවිප්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො කහතුවිප්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

100-4. සරණදුෙ-කෙතුසකෙතුෙදුොදි 

65. නසරෙං නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
කහතු කචව සකහතුකෙො ච ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං
නකහතුඤ්කචව නඅකහතුෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච සරකෙො කහතු කචව
සකහතුකෙොචධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

නසරෙං නඅකහතුෙඤ්කචව නනකහතුඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
සකහතුකෙො කචව න ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං
නඅකහතුෙඤ්කචවනනකහතුඤ්චධම්මං පටිච්චසරකෙොසකහතුකෙොකචව
න ච කහතු ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. කහතුයා ද්කව.
(කහතුකහතුසම්පයුත්තදුෙංසංඛිත්තං.) 

100-6. සරණදුෙ-නකෙතුසකෙතුෙදුෙං 

66. නසරෙං නකහතුං නසකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො නකහතු
සකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නසරෙං නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො නකහතු
අකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං. 

නඅරෙං නකහතුං නඅකහතුෙං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො නකහතු
අකහතුකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.එෙං.කහතුයාද්කව. 
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100-7. සරණදුෙ-චූළන්තරදුෙං 

67. නසරකෙො නසප්පච්චකයො ධම්කමො අරෙස්ස සප්පච්චයස්ස
ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.ආරම්මකෙඑෙං. 

68. නසරකෙො නසඞ්ඛකතොධම්කමො…(සංඛිත්තං). 

69. නසරෙං නසනිදස්සනං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො සනිදස්සකනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා… කහතුයාතීණි. 

නසරකෙො නඅනිදස්සකනො ධම්කමො සරෙස්ස අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො. නසරකෙො නඅනිදස්සකනො ධම්කමො
අරෙස්ස අනිදස්සනස්ස ධම්මස්ස ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො.
ආරම්මකෙද්කව. 

70. නසරෙං නසප්පටිඝං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො සප්පටිකඝො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…කහතුයාතීණි. 

71. නසරෙං නරූපිං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො රූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා. නඅරෙං නරූපිං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො රූපී ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

නසරෙං නඅරූපිං ධම්මං පච්චයා සරකෙො අරූපී ධම්කමො උප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා. නසරෙං නඅරූපිං ධම්මං පච්චයා අරකෙො අරූපී ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

72. නසරෙං නක ොකියං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො ක ොකිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නසරෙං නක ොකුත්තරං ධම්මං පච්චයා අරකෙො ක ොකුත්තකරො
ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

73. නසරෙං නකෙනචි විඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො කෙනචි
විඤ්කඤකයයො ධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

නසරෙං නකෙනචි නවිඤ්කඤයයං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො කෙනචි 
නවිඤ්කඤකයයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…කහතුයාපඤ්ච. 

100-14-54. සරණදුෙ-ආසෙක ොච්ඡොදි 

74. නඅරෙං නආසවං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො ආසකවො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා. කහතුයාඑෙං. 
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75. නඅරෙං නසඤ්කඤොජනංධම්මං පටිච්චසරකෙො සඤ්කඤොජකනො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

76. නඅරෙං නගන්ථං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො ගන්කථො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

77. නඅරෙංනඔඝං ධම්මංපටිච්චසරකෙොඔකඝොධම්කමොඋප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

78. නඅරෙං කනොකයොගං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො කයොකගො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

79. නඅරෙං නනීවරෙං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො නීවරකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

80. නඅරෙං නපරාමාසං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො පරාමාකසො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

100-55-82. සරණදුෙ-මෙන්තරදුොදි 

81. නසරෙං නසාරම්මෙංධම්මංපටිච්චඅරකෙොසාරම්මකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නසරෙංනඅනාරම්මෙංධම්මංපටිච්චඅරකෙොඅනාරම්මකෙොධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නඅනාරම්මෙං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
අනාරම්මකෙොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

82. නසරෙං නචිත්තං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො චිත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නඅරෙංනචිත්තංධම්මංපටිච්චසරකෙොචිත්කතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව.(සංඛිත්තං.) 

83. නසරෙං නකචතසිෙංධම්මංපටිච්චඅරකෙොකචතසිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං නකචතසිෙං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො
කචතසිකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

84. නසරෙං නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා. නඅරෙං
නචිත්තසම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො චිත්තසම්පයුත්කතො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 

85. නසරෙං නචිත්තසංසට්ඨංධම්මංපටිච්චඅරකෙොචිත්තසංසට්කඨො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.නඅරෙංනචිත්තසංසට්ඨංධම්මං පටිච්ච
සරකෙොචිත්තසංසට්කඨොධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයාද්කව. 
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100-83. සරණදුෙ-පිට්ඨිදුෙං 

86. නසරෙං නදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච සරකෙො
දස්සකනනපහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

නඅරෙං නනදස්සකනන පහාතබ්බ්ං ධම්මං පටිච්ච අරකෙො
නදස්සකනන පහාතබ්කබ්ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං. 

(සංඛිත්තං.) 

87. නසරෙං නසඋත්තරංධම්මංපටිච්චඅරකෙොසඋත්තකරොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.කහතුයාඑෙං. 

(සහජාතවාරම්පි පච්චයවාරම්පි නිස්සයවාරම්පි සංසට්ඨවාරම්පි 
සම්පයුත්තවාරම්පිපටිච්චවාරසදිසං.) 

පඤ්ොොකරො 

කෙතු-ආරම්මණපච්චයා 

88. නසරකෙො නසඋත්තකරොධම්කමොඅරෙස්සසඋත්තරස්සධම්මස්ස
කහතුපච්චකයනපච්චකයො.එෙං. 

නසරකෙො නසඋත්තකරො ධම්කමො අරෙස්ස සඋත්තරස්ස ධම්මස්ස 
ආරම්මෙපච්චකයනපච්චකයො.එෙං.කහතුයාඑෙං. 

පච්චනීයුද්ධාකරො 

89. නසරකෙො නසඋත්තකරොධම්කමොඅරෙස්සසඋත්තරස්සධම්මස්ස
ආරම්මෙපච්චකයන පච්චකයො… සහජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

(සංඛිත්තං.)නකහතුයා එෙං, නආරම්මකෙඑෙං. 

කහතුපච්චයානආරම්මකෙඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

නකහතුපච්චයාආරම්මකෙඑෙං.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

අනුත්තරපදං 

කෙතු-අනන්තරපච්චයා 
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90. නසරෙං නඅනුත්තරංධම්මංපච්චයාඅරකෙොඅනුත්තකරොධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා.කහතුයා එෙං…කප.…අවිගකතඑෙං. 

91. නසරකෙො නඅනුත්තකරොධම්කමොඅරෙස්සඅනුත්තරස්සධම්මස්ස 

අනන්තරපච්චකයන පච්චකයො. අනන්තකර එෙං, සමනන්තකර එෙං, 

උපනිස්සකයද්කව, පුකරජාකත එෙං, ආකසවකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, 

අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

පච්චනීයුද්ධාකරො 

92. නසරකෙො නඅනුත්තකරොධම්කමොඅරෙස්සඅනුත්තරස්සධම්මස්ස
උපනිස්සයපච්චකයනපච්චකයො… පුකරජාතපච්චකයනපච්චකයො. 

නඅරකෙො නඅනුත්තකරො ධම්කමො අරෙස්ස අනුත්තරස්ස ධම්මස්ස 

උපනිස්සයපච්චකයන පච්චකයො. නකහතුයා ද්කව, නආරම්මකෙ

ද්කව…කප.… නඋපනිස්සකය එෙං, නපුකරජාකත ද්කව…කප.…
කනොඅවිගකතද්කව. 

උපනිස්සයපච්චයානකහතුයාද්කව.(සංඛිත්තං.) 

නකහතුපච්චයා උපනිස්සකය ද්කව, පුකරජාකත එෙං…කප.… අත්ථියා
එෙං…කප.…අවිගකත එෙං.(සංඛිත්තං.) 

(යථාකුස ත්තිකෙපඤ්හාවාරංඑවංවිත්ථාකරතබ්බ්ං.) 

අනුක ොමදුෙතිෙපට්ඨානකතොපට්ඨායයාවපරිකයොසානාතිංසමත්කතහි 
භාෙවාකරහිපට්ඨානං. 

ධම්මපච්චනීයානුක ොකමදුෙදුෙපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

පච්චනීයානුක ොමපට්ඨානංනිට්ඨිතං. 

පට්ඨානපෙරෙංනිට්ඨිතං. 
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