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පටුන 

නකමොත ් භගවකතොඅ හකතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

අභිධම්මපිටකෙ 

පට්ඨානපාළි 

(පඨකමොභාක ො) 

ධම්මානුක ොකම 

තිෙපට්ඨානං 

(1) පච්චයුද්කෙක ො 

කහතුපච්චකයො, ආ ම්මණපච්චකයො, අධිපතිපච්චකයො, අනන්ත පච්චකයො, 

 මනන්ත පච්චකයො,  හජාතපච්චකයො, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො, 

නි ් යපච්චකයො, උපනි ් යපච්චකයො, පුක ජාතපච්චකයො, පච්ඡාජාතපච්චකයො, 

ආක වනපච්චකයො, ෙම්මපච්චකයො, විපාෙපච්චකයො, ආහා පච්චකයො, 

ඉන්ද්රියපච්චකයො, ඣානපච්චකයො, මග්ගපච්චකයො,  ම්පයුත්තපච්චකයො, 

විප්පයුත්තපච්චකයො, අත්ථිපච්චකයො, නත්ථිපච්චකයො, විගතපච්චකයො, 
අවිගතපච්චකයොති. 

(2) පච්චයනිද්කෙක ො 

1. කෙතුපච්චකයොති – කහතූ කහතු ම්පයුත්තොනං ධම්මානං

තං මුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො [පච්චකයොති( යා.)]. 

2. ආ ම්මණපච්චකයොති – රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා 
තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානංආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. ද්ොයතනං 
ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානංආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. ගන්ධායතනං ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.   ායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. 
ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. රූපායතනං  ද්ොයතනං ගන්ධායතනං
  ායතනංක ොට්ඨබ්බායතනංමකනොධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානං
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.  බ්කබ ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානංආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. 
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යංයංධම්මංආ බ්භකයකයධම්මාඋප්පජ්ජන්තිචිත්තකචතසිො ධම්මා, 
කතකතධම්මාකත ංකත ංධම්මානංආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. 

3. අධිපතිපච්චකයොති – ඡන්ොධිපති ඡන්ෙ ම්පයුත්තොනං ධම්මානං 
තං මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. වීරියාධිපති 
වීරිය ම්පයුත්තොනං ධම්මානං තං මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. චිත්තාධිපති චිත්ත ම්පයුත්තොනං ධම්මානං
තං මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. වීමං ාධිපති
වීමං  ම්පයුත්තොනං ධම්මානං තං මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

යං යං ධම්මං ගුං ං ෙත්වා කය කය ධම්මා උප්පජ්ජන්ති චිත්තකචතසිො

ධම්මා, කතකතධම්මාකත ංකත ංධම්මානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

4. අනන්ත පච්චකයොති – චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තොචධම්මා
මකනොධාතුයාතං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
මකනොධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

ක ොතවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මකනොධාතු 

තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

ඝානවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මකනොධාතු 

තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොධාතුයා 
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මකනොධාතු
තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 

ොයවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොධාතුයා 
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මකනොධාතු
තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 
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පටුන 

පුරිමා පුරිමා කු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ධම්මානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා කු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානං අබයාෙතානංධම්මානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

පුරිමා පුරිමා අකු  ාධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ධම්මානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා අකු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානංඅබයාෙතානංධම්මානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අබයාෙතානං
ධම්මානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ධම්මානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ධම්මානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 

කය ං කය ං ධම්මානං අනන්ත ා කය කය ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

චිත්තකචතසිො ධම්මා, කත කත ධම්මා කත ං කත ං ධම්මානං 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

5.  මනන්ත පච්චකයොති – චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච
ධම්මා මකනොධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං  මනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. මකනොධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානං  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

ක ොතවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානං මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.මකනොධාතු 

තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

ඝාණවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොධාතුයා 

තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානං මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. මකනොධාතු
තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොධාතුයා 
තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානං මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.මකනොධාතු
තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 
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ොයවිඤ්ඤාණධාතු තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොධාතුයා 
තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානං මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.මකනොධාතු
තං ම්පයුත්තො ච ධම්මා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 

පුරිමා පුරිමා කු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ධම්මානං
 මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා කු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානංඅබයාෙතානංධම්මානං මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

පුරිමා පුරිමා අකු  ාධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ධම්මානං
 මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා අකු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානංඅබයාෙතානංධම්මානං මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අබයාෙතානං
ධම්මානං  මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ධම්මානං  මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ධම්මානං
 මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 

කය ං කය ං ධම්මානං  මනන්ත ා කය කය ධම්මා උප්පජ්ජන්ති

චිත්තකචතසිො ධම්මා, කත කත ධම්මා කත ං කත ං ධම්මානං 
 මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

6.  ෙජාතපච්චකයොති – චත්තාක ො ඛ්න්ධා අරූපිකනො අඤ්ඤමඤ්ඤං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. චත්තාක ො මහාභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ඔක්ෙන්තික්ඛ්කණ නාමරූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. චිත්තකචතසිො ධම්මා චිත්ත මුට්ඨානානං
රූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා උපාොරූපානං
 හජාතපච්චකයනපච්චකයො.රූපිකනොධම්මාඅරූපීනංධම්මානංකිඤ්චිොක  

[ෙඤ්චි ො ං ( යා.)]  හජාතපච්චකයන පච්චකයො, කිඤ්චි ොක  න
 හජාතපච්චකයනපච්චකයො. 

7. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයොති – චත්තාක ො ඛ්න්ධා අරූපිකනො 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. චත්තාක ො මහාභූතා
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. ඔක්ෙන්තික්ඛ්කණ නාමරූපං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො. 

8. නි ් යපච්චකයොති – චත්තාක ො ඛ්න්ධා අරූපිකනො අඤ්ඤමඤ්ඤං 
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. චත්තාක ො මහාභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං
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නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ඔක්ෙන්තික්ඛ්කණ නාමරූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. චිත්තකචතසිො ධම්මා චිත්ත මුට්ඨානානං
රූපානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා උපාොරූපානං 
නි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං 
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ක ොතායතනං ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ඝානායතනං
ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං නි ් යපච්චකයන 
පච්චකයො. ජිව්හායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. යං රූපං

නි ් ාය මකනොධාතු ච මකනොවිඤ්ඤාණධාතු ච වත්තන්ති, තං රූපං
මකනොධාතුයා ච මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ච තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං
නි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

9. උපනි ් යපච්චකයොති – පුරිමා පුරිමා කු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානංකු  ානං ධම්මානං උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. පුරිමා පුරිමා
කු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ධම්මානං කෙ ඤ්චි 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා කු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං අබයාෙතානංධම්මානංඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

පුරිමා පුරිමා අකු  ාධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ධම්මානං
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා අකු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානං කු  ානං ධම්මානං කෙ ඤ්චි උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.
පුරිමා පුරිමා අකු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අබයාෙතානං ධම්මානං
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 

පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අබයාෙතානං

ධම්මානං උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ධම්මානං උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.
පුරිමා පුරිමා අබයාෙතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ධම්මානං 
උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

උතුකභොජනම්පි උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පුග්ගක ොපි 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ක නා නම්පි උපනි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. 
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10. පුක ජාතපච්චකයොති – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා 
තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.ක ොතායතනං 
ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං පුක ජාතපච්චකයන
පච්චකයො. ඝානායතනං ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ජිව්හායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං පුක ජාතපච්චකයන
පච්චකයො. 

රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං 
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.  ද්ොයතනං ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.ගන්ධායතනං
ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං පුක ජාතපච්චකයන
පච්චකයො.   ායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ක ොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො. රූපායතනං  ද්ොයතනං ගන්ධායතනං   ායතනං 
ක ොට්ඨබ්බායතනං මකනොධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

යං රූපං නි ් ාය මකනොධාතු ච මකනොවිඤ්ඤාණධාතු ච වත්තන්ති, තං
රූපං මකනොධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං පුක ජාතපච්චකයන
පච්චකයො. මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං කිඤ්චි 

ොක  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො, කිඤ්චි ොක  න පුක ජාතපච්චකයන
පච්චකයො. 

11. පච්ඡාජාතපච්චකයොති – පච්ඡාජාතා චිත්තකචතසිො ධම්මා 
පුක ජාත ් ඉම ් ොය ් පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො. 

12. ආක වනපච්චකයොති – පුරිමා පුරිමා කු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං 
පච්ඡිමානං කු  ානං ධම්මානං ආක වනපච්චකයන පච්චකයො. පුරිමා පුරිමා
අකු  ා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ධම්මානං
ආක වනපච්චකයනපච්චකයො.පුරිමාපුරිමා කිරියාබයාෙතාධම්මාපච්ඡිමානං
පච්ඡිමානංකිරියාබයාෙතානංධම්මානං ආක වනපච්චකයනපච්චකයො. 

13. ෙම්මපච්චකයොති – කු  ාකු  ං ෙම්මං විපාොනං ඛ්න්ධානං
ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. කචතනා  ම්පයුත්තොනං
ධම්මානංතං මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. 
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14. විපාෙපච්චකයොති – විපාො චත්තාක ො ඛ්න්ධා අරූපිකනො
අඤ්ඤමඤ්ඤංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො. 

15. ආො පච්චකයොති – ෙබළීොක ො [ෙබළිඞ්ොක ො (ෙ. සී.  යා.)] 
ආහාක ො ඉම ්  ොය ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො. අරූපිකනො ආහා ා 
 ම්පයුත්තොනං ධම්මානං තං මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන
පච්චකයො. 

16. ඉන්ද්රියපච්චකයොති – චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. ක ොතින්ද්රියං
ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො.ඝානින්ද්රියං ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානං
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. ජිව්හින්ද්රියං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. ොයින්ද්රියං
ොයවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො.රූපජීවිතින්ද්රියංෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. 

අරූපිකනො ඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනං ධම්මානං තං මුට්ඨානානඤ්ච 
රූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. 

17. ඣානපච්චකයොති – ඣානඞ්ගානි ඣාන ම්පයුත්තොනං ධම්මානං 
තං මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඣානපච්චකයනපච්චකයො. 

18. මග් පච්චකයොති – මග්ගඞ්ගානි මග්ග ම්පයුත්තොනං ධම්මානං 
තං මුට්ඨානානඤ්චරූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො. 

19.  ම්පයුත්තපච්චකයොති –චත්තාක ොඛ්න්ධා අරූපිකනො අඤ්ඤමඤ්ඤං 
 ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

20. විප්පයුත්තපච්චකයොති – රූපිකනො ධම්මා අරූපීනං ධම්මානං 
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. අරූපිකනො ධම්මා රූපීනං ධම්මානං 
විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

21. අත්ථිපච්චකයොති – චත්තාක ො ඛ්න්ධා අරූපිකනො අඤ්ඤමඤ්ඤං
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.චත්තාක ොමහාභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤංඅත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. ඔක්ෙන්තික්ඛ්කණ නාමරූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො.චිත්තකචතසිොධම්මාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො.මහාභූතාඋපාොරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 
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චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ක ොතායතනං ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ඝානායතනං
ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. ජිව්හායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච 

ධම්මානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.  ද්ොයතනං ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ගන්ධායතනං
ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අත්ථිපච්චකයන 
පච්චකයො.   ායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.ක ොට්ඨබ්බායතනංොයවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. රූපායතනං
 ද්ොයතනං ගන්ධායතනං   ායතනං ක ොට්ඨබ්බායතනං මකනොධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්චධම්මානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

යං රූපං නි ් ාය මකනොධාතු ච මකනොවිඤ්ඤාණධාතු ච වත්තන්ති, තං
රූපං මකනොධාතුයා ච මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ච තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

22. නත්ථිපච්චකයොති –  මනන්ත නිුං ද්ධා චිත්තකචතසිො ධම්මා 
පටුප්පන්නානංචිත්තකචතසිොනංධම්මානංනත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

23. වි තපච්චකයොති –  මනන්ත විගතා චිත්තකචතසිො ධම්මා 
පටුප්පන්නානංචිත්තකචතසිොනංධම්මානංවිගතපච්චකයනපච්චකයො. 

24. අවි තපච්චකයොති – චත්තාක ො ඛ්න්ධා අරූපිකනො අඤ්ඤමඤ්ඤං
අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. චත්තාක ො මහාභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං

අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. ඔක්ෙන්තික්ඛ්කණ නාමරූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං
අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. චිත්තකචතසිො ධම්මා චිත්ත මුට්ඨානානං
රූපානංඅවිගතපච්චකයනපච්චකයො. මහාභූතාඋපාොරූපානංඅවිගතපච්චකයන
පච්චකයො. 

චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං 
අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. ක ොතායතනං ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. ඝානායතනං
ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අවිගතපච්චකයන
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පච්චකයො. ජිව්හායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච 
ධම්මානං අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානංඅවිගතපච්චකයනපච්චකයො. 

රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං
අවිගතපච්චකයන පච්චකයො.  ද්ොයතනං ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා
තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. ගන්ධායතනං
ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අවිගතපච්චකයන 
පච්චකයො.   ායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානං අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. ක ොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං අවිගතපච්චකයන
පච්චකයො. රූපායතනං  ද්ොයතනං ගන්ධායතනං   ායතනං 
ක ොට්ඨබ්බායතනං මකනොධාතුයා තං ම්පයුත්තොනඤ්ච ධම්මානං
අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. 

යං රූපං නි ් ාය මකනොධාතු ච මකනොවිඤ්ඤාණධාතු ච වත්තන්ති, තං 
රූපං මකනොධාතුයා ච මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ච තං ම්පයුත්තොනඤ්ච
ධම්මානංඅවිගතපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්චයනිද්කෙක ො. 

3. පුච්ඡාවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

එෙමූ ෙං 

(1.) කු  පෙං 

25. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා. සියාකු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා 
උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච
අබයාෙකතොච ධම්මාඋප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා.සියාකු  ංධම්මංපටිච්ච
කු ක ොචඅකු ක ොච ධම්මාඋප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා.සියාකු  ංධම්මං
පටිච්ච කු ක ො ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං
කහතුපච්චයා. 

(2) අකු  පෙං 
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26. සියා අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා. සියා අකු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා.සියාඅකු  ංධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්කජයය

කහතුපච්චයා. සියා අකු  ං ධම්මං පටිච්චකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා
උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච

අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා. සියාඅකු  ංධම්මංපටිච්ච
කු ක ො ච අකු ක ො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා අකු  ං
ධම්මං පටිච්චකු ක ො ච අකු ක ොච අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්කජයයං
කහතුපච්චයා. 

(3) අබ්යාෙතපෙං 

27. සියා අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා. සියා අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය 

කහතුපච්චයා.සියාඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්කජයය 
කහතුපච්චයා.සියාඅබයාෙතංධම්මංපටිච්චකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මා 
උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච
අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා අබයාෙතං ධම්මං
පටිච්ච කු ක ො ච අකු ක ො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා
අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා
උප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා. 

(4) කු  ාබ්යාෙතපෙං 

28. සියා කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො
උප්පජ්කජයය කහතුපච්චයා. සියා කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්කජයය කහතුපච්චයා.සියාකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්ච
ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්කජයයකහතුපච්චයා.සියාකු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චකු ක ොච අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්කජයයං
කහතුපච්චයා. සියා කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච
අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා කු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්චකු ක ො ච අකු ක ො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං
කහතුපච්චයා. සියා කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච 
අකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා. 

(5) අකු  ාබ්යාෙතපෙං 

29. සියා අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො 
උප්පජ්කජයය කහතුපච්චයා. සියා අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
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අකු ක ො ධම්කමොඋප්පජ්කජයයකහතුපච්චයා.සියාඅකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්ච
ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්කජයය කහතුපච්චයා. සියා
අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා
උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා
අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අකු ක ො ච ධම්මා 
උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කු ක ොච අකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා. 

(6) කු  ාකු  පෙං 

30. සියා කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො
උප්පජ්කජයය කහතුපච්චයා. සියා කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය කහතුපච්චයා. සියා කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච
ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්කජයයකහතුපච්චයා.සියාකු  ඤ්ච 
අකු  ඤ්ච ධම්මං පටිච්චකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං
කහතුපච්චයා. සියා කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච
අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා.සියාකු  ඤ්චඅකු  ඤ්ච
ධම්මංපටිච්චකු ක ොචඅකු ක ොචධම්මා උප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා.සියා
කු  ඤ්චඅකු  ඤ්චධම්මංපටිච්චකු ක ොච අකු ක ොචඅබයාෙකතොච
ධම්මාඋප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා. 

(7) කු  ාකු  ාබ්යාෙතපෙං 

31. සියා කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො
ධම්කමොඋප්පජ්කජයය කහතුපච්චයා.සියාකු  ඤ්චඅකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්ච
ධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමො උප්පජ්කජයයකහතුපච්චයා.සියාකු  ඤ්ච
අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්කජයය 
කහතුපච්චයා. සියා කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මා උප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා.සියාකු  ඤ්ච
අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා
උප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා.සියාකු  ඤ්ච අකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මං
පටිච්ච කු ක ො ච අකු ක ො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං කහතුපච්චයා. සියා
කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්චකු ක ො ච අකු ක ො ච
අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයා. 

කහතුපච්චයවාක ො. 
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32. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය

ආ ම්මණපච්චයා. 

(යථා කහතුපච්චකයො විත්ථාරිකතො, එවං ආ ම්මණපච්චකයොපි 
විත්ථාක තබ්කබොවාචනාමග්කගන.) 

33. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
අධිපතිපච්චයා… අනන්ත පච්චයා… මනන්ත පච්චයා… හජාතපච්චයා…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නි ් යපච්චයා… උපනි ් යපච්චයා…
පුක ජාතපච්චයා… පච්ඡාජාතපච්චයා… ආක වනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා…
විපාෙපච්චයා… ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා…
මග්ගපච්චයා…  ම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා…
නත්ථිපච්චයා…විගතපච්චයා. 

34. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
අවිගතපච්චයා…කප.…අකු  ංධම්මං පටිච්ච…අබයාෙතංධම්මංපටිච්ච…
කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච… අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච… කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච ධම්මං පටිච්ච… කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය… අකු ක ො
ධම්කමො උප්පජ්කජයය… අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්කජයය… කු ක ො ච
අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්කජයයං… අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා 
උප්පජ්කජයයං…කු ක ොචඅකු ක ොචධම්මාඋප්පජ්කජයයං…කු ක ොච
අකු ක ොච අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්කජයයංඅවිගතපච්චයා. 

(යථා කහතුපච්චකයො විත්ථාරිකතො, එවං අවිගතපච්චකයොපි 
විත්ථාක තබ්කබොවාචනාමග්කගන.) 

එෙමූ ෙං. 

දුමූ ොදි 

කෙතුමූ ෙං 

35. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… සියා කු  ඤ්ච අකු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා
උප්පජ්කජයයංකහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයා. 
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36. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය

කහතුපච්චයා අධිපතිපච්චයා …කප.… කහතුපච්චයා අනන්ත පච්චයා…
කහතුපච්චයා  මනන්ත පච්චයා…කප.…කහතුපච්චයාඅවිගතපච්චයා. 

දුමූ ෙං. 

37. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා…කප.… කහතුපච්චයා
ආ ම්මණපච්චයා අනන්ත පච්චයා…කප.… කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා
අවිගතපච්චයා. 

තිමූ ෙං. 

38. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා…කප.…
කහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයාඅධිපතිපච්චයා අවිගතපච්චයා. 

චතුමූ ෙං. 

(පඤ්චමූ ොදිො  ංඛිත්තා. එෙමූ ෙං, දුමූ ෙං, තිමූ ෙං, චතුමූ ෙං, 

පඤ්චමූ ෙං,  බ්බමූ ෙංඅ ම්මුය්හන්කතනවිත්ථාක තබ්බං.) 

කහතුමූ ෙං. 

ආ ම්මණමූ ොදි 

39. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
ආ ම්මණපච්චයා කහතුපච්චයා… ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා…කප.… 
ආ ම්මණපච්චයාඅවිගතපච්චයා. 

සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය 
අධිපතිපච්චයා…අනන්ත පච්චයා… මනන්ත පච්චයා… හජාතපච්චයා… 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා… අවිගතපච්චයා
ආ ම්මණපච්චයා… අවිගතපච්චයා අධිපතිපච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා 
විගතපච්චයා. 

දුමූ ෙං. 

40. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා… අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා
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අධිපතිපච්චයා… අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා අනන්ත පච්චයා…කප.…
අවිගතපච්චයාකහතුපච්චයාවිගතපච්චයා. 

41. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
අවිගතපච්චයාකහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයාඅධිපතිපච්චයා…අවිගතපච්චයා
කහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයා අනන්ත පච්චයා…කප.…විගතපච්චයා. 

(එකෙෙ ්  පෙ ්  එෙමූ ෙං, දුමූ ෙං, තිමූ ෙං, චතුමූ ෙං, 

පඤ්චමූ ෙං,  බ්බමූ ෙංඅ ම්මුය්හන්කතනවිත්ථාක තබ්බං.) 

(ෙ)තිෙඤ්චපට්ඨානව ංදුකුත්තමං, 

දුෙංතිෙඤ්කචවතිෙංදුෙඤ්ච; 

තිෙංතිෙඤ්කචවදුෙංදුෙඤ්ච, 
ඡඅනුක ොමම්හිනයාසුගම්භී ාති. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

42. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය

නකහතුපච්චයා. 

(යථා අනුක ොකම කහතුපච්චකයො විත්ථාරිකතො, එවං පච්චනීකයපි
නකහතුපච්චකයොවිත්ථාක තබ්කබො.) 

43. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
නආ ම්මණපච්චයා… නඅධිපතිපච්චයා… නඅනන්ත පච්චයා…
න මනන්ත පච්චයා… න හජාතපච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… 
නනි ් යපච්චයා… නඋපනි ් යපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා…

නපච්ඡාජාතපච්චයා … නආක වනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා…
නවිපාෙපච්චයා… නආහා පච්චයා… නඉන්ද්රියපච්චයා… නඣානපච්චයා…
නමග්ගපච්චයා… න ම්පයුත්තපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා…
කනොඅත්ථිපච්චයා… කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවිගතපච්චයා… 

කනොඅවිගතපච්චයා. 

44. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
නකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා…. 

(යථා අනුක ොකම එකෙෙ ්  පෙ ්  එෙමූ ෙං, දුමූ ෙං, තිමූ ෙං, 

චතුමූ ෙං, යාවකතවී තිමූ ෙංඑවංපච්චනීකයපිවිත්ථාක තබ්බං.) 

(ඛ්)තිෙඤ්චපට්ඨානව ංදුකුත්තමං, 
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දුෙංතිෙඤ්කචවතිෙංදුෙඤ්ච; 

තිෙංතිෙඤ්කචවදුෙංදුෙඤ්ච, 

ඡපච්චනීයම්හිනයාසුගම්භී ාති. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

45. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා… සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො
ධම්කමොඋප්පජ්කජයයකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා. 

(යථාඅනුක ොකමකහතුපච්චකයොවිත්ථාරිකතො, එවංඅනුක ොමපච්චනීකයපි 
පෙං විත්ථාක තබ්බං.) 

46. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා… කහතුපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා…කප.…
කහතුපච්චයාකනොඅවිගතපච්චයා. 

47. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා… කහතුපච්චයා
ආ ම්මණපච්චයානඅනන්ත පච්චයා…කප.… කහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයා
කනොඅවිගතපච්චයා. 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා…කප.… කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා 
කනොඅවිගතපච්චයා. 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා 
න මනන්ත පච්චයා…කප.… කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා
අනන්ත පච්චයා කනොඅවිගතපච්චයා…කප.…. 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා 
 මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් යපච්චයා
උපනි ් යපච්චයා පුක ජාතපච්චයා පච්ඡාජාතපච්චයා ආක වනපච්චයා
ෙම්මපච්චයා විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා ඉන්ද්රියපච්චයා ඣානපච්චයා
මග්ගපච්චයා ම්පයුත්තපච්චයා විප්පයුත්තපච්චයාඅත්ථිපච්චයානත්ථිපච්චයා
විගතපච්චයාකනොඅවිගතපච්චයා. 

48. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා… අනන්ත පච්චයා…කප.…
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අවිගතපච්චයානකහතුපච්චයා … අවිගතපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.…
අවිගතපච්චයාකනොවිගතපච්චයා. 

අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා 
කහතුපච්චයාකනොවිගතපච්චයා. 

අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා…කප.… 
අවිගතපච්චයාකහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයාකනොවිගතපච්චයා. 

අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා 
අනන්ත පච්චයා  මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා…කප.…
කනොවිගතපච්චයා. 

(ග)තිෙඤ්චපට්ඨානව ංදුකුත්තමං, 

දුෙංතිෙඤ්කචවතිෙංදුෙඤ්ච; 

තිෙංතිෙඤ්කචවදුෙංදුෙඤ්ච, 
ඡඅනුක ොමපච්චනීයම්හිනයාසුගම්භී ාති. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

49. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
නකහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයා.සියාකු  ංධම්මංපටිච්චකු ක ො ධම්කමො
උප්පජ්කජයය නකහතුපච්චයා අධිපතිපච්චයා…කප.… නකහතුපච්චයා 
අවිගතපච්චයා. 

50. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
නකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා…කප.…අවිගතපච්චයා. 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා…කප.… 

අවිගතපච්චයා. 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 
න මනන්ත පච්චයා…කප.… කනොඅත්ථිපච්චයා කනොනත්ථිපච්චයා
කනොවිගතපච්චයා අවිගතපච්චයා. 

51. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
නආ ම්මණපච්චයා කහතුපච්චයා. 

52. සියා කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්කජයය
නආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා…කප.… නආ ම්මණපච්චයා
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අවිගතපච්චයා…කප.… කනොඅවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා…
කනොඅවිගතපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… කනොඅවිගතපච්චයා
විගතපච්චයා. 

කනොඅවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.…
කනොඅවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයාවිගතපච්චයා. 

කනොඅවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා 
නඅධිපතිපච්චයා…කප.…කනොඅත්ථිපච්චයාකනොනත්ථිපච්චයාවිගතපච්චයා. 

(ඝ)තිෙඤ්ච පට්ඨානව ංදුකුත්තමං, 

දුෙංතිෙඤ්කචවතිෙංදුෙඤ්ච; 

තිෙංතිෙඤ්කචවදුෙංදුෙඤ්ච, 
ඡපච්චනීයානුක ොමම්හිනයාසුගම්භී ාති. 

පුච්ඡාවාක ො. 

නිද්කෙ වාක කතවී තිපච්චයා. 

1. කු  ත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

අනුක ොමං–කෙතුපච්චකයො 

53. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච ද්කවඛ්න්ධා.කු  ංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං
රූපං. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා–කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්ච

රූපං, තකයොඛ්න්කධපටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව

ඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච
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චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා– අකු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං, තකයො ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො

ෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා ෙටත්තාචරූපං; ඛ්න්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්චතකයො මහාභූතා, 

තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්ච ද්කවමහාභූතා, 

මහාභූකතපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං. (1) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.

(1) 

අකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–අකු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං රූපං.

(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

54. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. (1) 

අකු  ංධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා – 

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච 

තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච
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ද්කව ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

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

ඛ්න්ධා, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්චකයො 

55. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.කු  ං ධම්මං පටිච්චඅබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා– කු ක ඛ්න්කධපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං
රූපං. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
අධිපතිපච්චයා–කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්ච

රූපං, තකයොඛ්න්කධපටිච්ච එකෙොඛ්න්කධො චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව

ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං.(3) 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – 

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච 
චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අධිපතිපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා–
විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා, තකයො

මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං, ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, 

මහාභූකතපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපංඋපාොරූපං.(1) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං රූපං.

(1) 
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අකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
අධිපතිපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං 

රූපං.(1) 

අනන්ත - මනන්ත පච්චයා 

56. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅනන්ත පච්චයා…
 මනන්ත පච්චයා–කු  ංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා.(අනන්ත ම්පි
 මනන්ත ම්පිආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

 ෙජාතපච්චකයො 

57. කු  ං ධම්මං පටිච්චකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති හජාතපච්චයා –

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.කු  ං ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති හජාතපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං
රූපං. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
 හජාතපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති  හජාතපච්චයා –

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති  හජාතපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච
චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති  හජාතපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං.(3) 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති  හජාතපච්චයා
– විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං, තකයො ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො
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ෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා ෙටත්තාචරූපං; ඛ්න්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්චතකයො මහාභූතා, 

තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්ච ද්කවමහාභූතා, 

මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං

එෙංමහාභූතංපටිච්චතකයොමහාභූතා, තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, 

ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, මහාභූකත පටිච්ච උපාොරූපං; 

ආහා  මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා, තකයො මහාභූකත 

පටිච්චඑෙං මහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා, මහාභූකතපටිච්ච

උපාොරූපං; උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා, තකයො

මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං, ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, 

මහාභූකතපටිච්චඋපාොරූපං; අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙංමහාභූතංපටිච්චතකයො

මහාභූතා, තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකත පටිච්චද්කව

මහාභූතා, මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
 හජාතපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං 

රූපං.(1) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
 හජාතපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

58. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො

ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අකු  ංධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා

– අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො 

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – විපාොබයාෙතංකිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

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

ද්කව ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධාවත්ථුච, තකයොඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධොවත්ථුච, ද්කවඛ්න්කධ

පටිච්චද්කවඛ්න්ධාවත්ථු ච; ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; එෙං
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මහාභූතංපටිච්චතකයො මහාභූතා, තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කව

මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා; බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං…

උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා, 

තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා. 
(1) 

නි ් යපච්චකයො 

59. කු  ං ධම්මං පටිච්චකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනි ් යපච්චයා –

කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…. (නි ් යපච්චයං හජාතපච්චය දි ං.) 

උපනි ් යපච්චකයො 

60. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඋපනි ් යපච්චයා–

කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…. (උපනි ් යපච්චයංආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

පුක ජාතපච්චකයො 

61. කු  ං ධම්මංපටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති පුක ජාතපච්චයා–

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො 

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.වත්ථුංපුක ජාතපච්චයා.(1) 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති පුක ජාතපච්චයා – 

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.වත්ථුංපුක ජාතපච්චයා.(1) 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති පුක ජාතපච්චයා

–විපාොබයාෙතංකිරියාබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා, තකයො

ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. වත්ථුං 

පුක ජාතපච්චයා.(1) 

ආක වනපච්චකයො 

62. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආක වනපච්චයා–

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. (1) 
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අකු  ංධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආක වනපච්චයා– 

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආක වනපච්චයා

– කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච 

එකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ෙම්මපච්චකයො 

63. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ෙම්මපච්චයා –
කු  ං එෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…තීණි. 

අකු  ංධම්මංපටිච්ච…තීණි. 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති ෙම්මපච්චයා–
විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච…කප.… 
පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.…

මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; 
අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙංමහාභූතං පටිච්චතකයො මහාභූතා…කප.…මහාභූකත

පටිච්ච ෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ෙම්මපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං රූපං.

(1) 

අකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
ෙම්මපච්චයා–අකු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං රූපං.

(1) 

විපාෙපච්චකයො 

64. අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විපාෙපච්චයා – විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයො ඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං, තකයොඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො

ෙටත්තාචරූපං, ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං; ඛ්න්කධ
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පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්චඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතං පටිච්චතකයො මහාභූතා; 

තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙං මහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා, 

මහාභූකතපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං රූපංෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

ආො පච්චකයො 

65. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආහා පච්චයා –
කු  ංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්ච…තීණි. 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආහා පච්චයා – 
අකු  ංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්ච…තීණි. 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආහා පච්චයා–
විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච…කප.… 

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.…

මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; 
ආහා  මුට්ඨානංඑෙංමහාභූතං පටිච්ච…කප.…මහාභූකතපටිච්චඋපාොරූපං. 

කු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්ච…කප.…. 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
ආහා පච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං
රූපං. 

ඉන්ද්රියපච්චකයො 

66. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ඉන්ද්රියපච්චයා –
කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච… තීණි. 

අකු  ංධම්මංපටිච්ච…තීණි. 

අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච…කප.… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං 
පටිච්ච…කප.….(ඉන්ද්රියපච්චයංෙම්මපච්චය දි ං.) 

ඣාන-මග් පච්චයා 

67. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ඣානපච්චයා… 
මග්ගපච්චයා.(ඣානපච්චයම්පිමග්ගපච්චයම්පිකහතුපච්චය දි ං.) 

 ම්පයුත්තපච්චකයො 
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68. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති ම්පයුත්තපච්චයා–

කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…. ( ම්පයුත්තපච්චයංආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

69. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා–

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ පටිච්චද්කවඛ්න්ධා; වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.කු  ං
ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – කු ක 
ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. කු  ං
ධම්මංපටිච්චකු ක ොච අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිවිප්පයුත්තපච්චයා

–කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච තකයොඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං; තකයො

ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං. ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.

චිත්ත මුට්ඨානංරූපංඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අකු  ංධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා–

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා. අකු  ං
ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – අකු ක 
ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. අකු  ං
ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
විප්පයුත්තපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා
චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං. ඛ්න්ධාවත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්ත මුට්ඨානං

රූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විප්පයුත්තපච්චයා – විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

තකයොඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං, තකයො ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා
චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං. ඛ්න්ධාවත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්ත මුට්ඨානං
රූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං

ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං, තකයොඛ්න්කධපටිච්චඑකෙො

ඛ්න්කධො ෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං.
ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. ෙටත්තාරූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා.

ඛ්න්කධපටිච්ච වත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා.ඛ්න්ධාවත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා.
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වත්ථු ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා, 

තකයොමහාභූකතපටිච්ච එෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා, 
මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං. ඛ්න්කධ

විප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විප්පයුත්තපච්චයා –කු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.ඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

අකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
විප්පයුත්තපච්චයා–අකු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.ඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(1) 

අත්ථිපච්චකයො 

70. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති අත්ථිපච්චයා –
කු  ං එෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා. 

( ඞ්ඛිතං.අත්ථිපච්චයං හජාතපච්චය දි ං.) 

නත්ථි-වි තපච්චයා 

71. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නත්ථිපච්චයා…
විගතපච්චයා.(නත්ථිපච්චයම්පිවිගතපච්චයම්පි ආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

අවි තපච්චකයො 

72. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති අවිගතපච්චයා –
කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා. (අවිගතපච්චයං
 හජාතපච්චය දි ං). 

(ඉකමකතවී තිපච්චයා ජ්ඣායන්කතනවිත්ථාක තබ්බා.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

73. කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය නව, 
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උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්කග නව,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
නව. 

 ණනාකෙතුමූ ො 

දුෙං 

74. කහතුපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය නව, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්කග නව,  ම්පයුත්කත 

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
නව. 

තිෙං 

75. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා තීණි අනන්තක  තීණි

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකත තීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකන තීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
තීණි…කප.…. 

ද්වාෙ ෙං 

76. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා
 මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් යපච්චයා

උපනි ් යපච්චයා පුක ජාතපච්චයා ආක වනපච්චයා ෙම්කම තීණි, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා තීණි, විගකත තීණි, අවිගකත 
තීණි…කප.…. 

බ්ාවී ෙං 

77. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… ආක වනපච්චයා
ෙම්මපච්චයා ආහා පච්චයා ඉන්ද්රියපච්චයා ඣානපච්චයා මග්ගපච්චයා
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 ම්පයුත්තපච්චයාවිප්පයුත්තපච්චයාඅත්ථිපච්චයා නත්ථිපච්චයාවිගතපච්චයා
අවිගකතතීණි…කප.…. 

කත  ෙං 

78. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා

ෙම්මපච්චයා විපාෙපච්චයා ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකන එෙං, 

මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, නත්ථියා

එෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

බ්ාවී ෙං 

79. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා
ෙම්මපච්චයා විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා ඉන්ද්රියපච්චයා ඣානපච්චයා
මග්ගපච්චයා ම්පයුත්තපච්චයාවිප්පයුත්තපච්චයා අත්ථිපච්චයානත්ථිපච්චයා
විගතපච්චයාඅවිගකතඑෙං. 

ගණනාකහතුමූ ො. 

ආ ම්මණාදිදුොනි 

(ආ ම්මකණඨිකතන බ්බත්ථතීකණවපඤ්හා.) 

80. ආ ම්මණපච්චයා කහතුයා තීණි, අධිපතියා තීණි…කප.… අවිගකත 
තීණි…කප.…. 

අධිපතිපච්චයා කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි…කප.… අවිගකත 
නව…කප.…. 

අනන්ත පච්චයා  මනන්ත පච්චයා කහතුයා තීණි…කප.… අවිගකත 
තීණි…කප.…. 

 හජාතපච්චයාකහතුයානව…කප.…. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාකහතුයාතීණි…කප.…. 

නි ් යපච්චයාකහතුයානව…කප.…. 

උපනි ් යපච්චයාකහතුයාතීණි…කප.…. 
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පුක ජාතපච්චයාකහතුයාතීණි…කප.…. 

ආක වනදුෙං 

81. ආක වනපච්චයා කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කය තීණි, උපනි ් කය තීණි, පුක ජාකත තීණි, ෙම්කම තීණි, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකත තීණි, අවිගකතතීණි.
(ආක වනමූ කෙවිපාෙංනත්ථි.) 

ෙම්මදුෙං 

82. ෙම්මපච්චයා කහතුයානව…කප.…. 

විපාෙදුෙං 

83. විපාෙපච්චයා කහතුයා එෙං, ආ ම්මකණ එෙං, අධිපතියා එෙං, 

අනන්තක  එෙං,  මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නි ් කය එෙං, උපනි ් කය එෙං, පුක ජාකත එෙං, ෙම්කම එෙං, ආහාක  

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකන එෙං, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, 

විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

(විපාෙමූ කෙආක වනංනත්ථි.) 

ආො ාදිදුොනි 

84. ආහා පච්චයා කහතුයානව…කප.…. 

ඉන්ද්රියපච්චයාකහතුයානව…කප.…. 

ඣානපච්චයාකහතුයානව…කප.…. 

මග්ගපච්චයාකහතුයානව…කප.…. 

 ම්පයුත්තපච්චයාකහතුයාතීණි…කප.…. 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුයානව…කප.…. 

අත්ථිපච්චයාකහතුයානව…කප.…. 
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නත්ථිපච්චයාකහතුයාතීණි…කප.…. 

විගතපච්චයාකහතුයාතීණි…කප.…. 

අවි තදුෙං 

85. අවිගතපච්චයා කහතුයානව, ආ ම්මකණතීණි; අධිපතියානව…කප.…

නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි. 

(එකෙෙංපච්චයංමූ ෙංොතූන ජ්ඣායන්කතනගකණතබ්බාති.) 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

පච්චනීයං–නකෙතුපච්චකයො 

86. අකු  ං ධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–
විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච විචිකිච්ඡා හගකතො

උද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

අබයාෙතං ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–
අකහතුෙංවිපාොබයාෙතංකිරියාබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං

ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං, තකයොඛ්න්කධපටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධොෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං; 

ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො

මහාභූතා, තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්චද්කව

මහාභූතා, මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; 
බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං

මහාභූතංපටිච්චතකයොමහාභූතා, තකයොමහාභූකත පටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කව

මහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා, මහාභූකතපටිච්ච ෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.

(1) 

නආ ම්මණපච්චකයො 
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87. කු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නආ ම්මණපච්චයා–අකු ක ඛ්න්කධපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නආ ම්මණපච්චයා – විපාොබයාෙකත කිරියාබයාෙකත ඛ්න්කධ පටිච්ච

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙකත ඛ්න්කධ පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං; ඛ්න්කධපටිච්ච වත්ථු; එෙංමහාභූතං පටිච්චතකයො මහාභූතා, 

තකයොමහාභූකතපටිච්ච එෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා, 

මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං…
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච තකයො මහාභූතා, තකයො මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං, ද්කව

මහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා, මහාභූකතපටිච්ච ෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.

(1) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං 

රූපං.(1) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චකයො 

88. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.කු  ං ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධ පටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං
රූපං. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
නඅධිපතිපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං.(3) 
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අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා – 

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච
අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – අකු ක ඛ්න්කධ පටිච්ච
චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා
– විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං, තකයො ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො

ෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා ෙටත්තාචරූපං.ඛ්න්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පටිච්චතකයො මහාභූතා, 

තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්ච ද්කවමහාභූතා, 

මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං…

ආහා  මුට්ඨානං … උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං 

පටිච්ච තකයො මහාභූතා, තකයො මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං, ද්කව

මහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා, මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.

(1) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං 

රූපං.(1) 

අකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅධිපතිපච්චයා – අකු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං 

රූපං.(1) 

නඅනන්ත -න මනන්ත පච්චයා 

89. කු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅනන්ත පච්චයා… න මනන්ත පච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච
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චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. (නඅනන්ත පච්චයම්පි න මනන්ත පච්චයම්පි 
නආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

90. කු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–අකු ක ඛ්න්කධපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – විපාොබයාෙකත කිරියාබයාෙකත ඛ්න්කධ පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙකත ඛ්න්කධ පටිච්ච 

ෙටත්තාරූපං; මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං

උපාොරූපං; බාහික  මහාභූකත පටිච්ච උපාොරූපං; ආහා  මුට්ඨාකන

මහාභූකත පටිච්ච උපාොරූපං; උතු මුට්ඨාකන මහාභූකත පටිච්ච උපාොරූපං; 

අ ඤ්ඤ ත්තානංමහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

කු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතින
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

අකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඋපනි ් යපච්චකයො 

91. කු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඋපනි ් යපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං.
(නඋපනි ් යපච්චයං නආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

නපුක ජාතපච්චකයො 

92. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–

අරූකපකු  ංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධපටිච්චඑකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.කු  ංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතො
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ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

අකු  ංධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා–

අරූකප අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච 

එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ං ධම්මං පටිච්ච
අබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා–අකු ක ඛ්න්කධපටිච්ච

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං.(2) 

අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

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

පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, විපාොබයාෙකත කිරියාබයාෙකත ඛ්න්කධ පටිච්ච

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාොබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා ෙටත්තාචරූපං, තකයොඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධොෙටත්තා

චරූපං, ද්කවඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කවඛ්න්ධාෙටත්තා චරූපං.ඛ්න්කධපටිච්ච

වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා, තකයො

මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං, ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, 

මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං…
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං 

පටිච්ච තකයො මහාභූතා, තකයො මහාභූකත පටිච්ච එෙං මහාභූතං, ද්කව

මහාභූකතපටිච්ච ද්කවමහාභූතා, මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.

(1) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං 

රූපං.(1) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්ච අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා–අකු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 

නපච්ඡාජාත-නආක වනපච්චයා 

93. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපච්ඡාජාතපච්චයා 

– කු  ං එෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…කප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

35 

පටුන 

කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනආක වනපච්චයා – 
කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච…කප.…. (නපච්ඡාජාතපච්චයම්පි
නආක වනපච්චයම්පි නඅධිපතිපච්චය දි ං.) 

නෙම්මපච්චකයො 

94. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා –

කු ක ඛ්න්කධපටිච්චකු  ා කචතනා.(1) 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – 

අකු ක ඛ්න්කධපටිච්චඅකු  ාකචතනා.(1) 

අබයාෙතං ධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා

– කිරියාබයාෙකත ඛ්න්කධ පටිච්ච කිරියාබයාෙතා කචතනා; බාහි ං…

ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා, 

තකයො මහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකතපටිච්චද්කවමහාභූතා, 

මහාභූකත පටිච්චඋපාොරූපං.(1) 

නවිපාෙපච්චකයො 

95. කු  ංධම්මං පටිච්චකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා –
කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච… තීණි. 

අකු  ං ධම්මං පටිච්ච අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා… 

තීණි. 

අබයාෙතංධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා

–කිරියාබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, 

තකයොඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධොචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කව ඛ්න්කධ 

පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො

මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං උපාොරූපං; 
බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං
මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං 
උපාොරූපං. 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං 
රූපං. 
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අකු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපටිච්චඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං 
රූපං. 

නආො පච්චකයො 

96. අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නආහා පච්චයා – බාහි ං … උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං
මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං

උපාොරූපං.(1) 

නඉන්ද්රියපච්චකයො 

97. අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඉන්ද්රියපච්චයා – බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං එෙං

මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච උපාොරූපං; 

අ ඤ්ඤ ත්තානංමහාභූකතපටිච්චරූපජීවිතින්ද්රියං.(1) 

නඣානපච්චකයො 

98. අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඣානපච්චයා–පඤ්චවිඤ්ඤාණ හගතංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා; 

තකයො ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; 
බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං
මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං 

උපාොරූපං.(1) 

නමග් පච්චකයො 

99. අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයොඛ්න්කධපටිච්චඑකෙො

ඛ්න්කධො චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං

ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාච රූපං, තකයොඛ්න්කධපටිච්චඑකෙො

ඛ්න්කධොෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං.

ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා. එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො

මහාභූතා, තකයොමහාභූකතපටිච්චඑෙංමහාභූතං, ද්කවමහාභූකත පටිච්චද්කව
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මහාභූතා; මහාභූකතපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; 
බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං
මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං

උපාොරූපං.(1) 

න ම්පයුත්තපච්චකයො 

100. කු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

න ම්පයුත්තපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං.
(නආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

නවිප්පයුත්තපච්චකයො 

101. කු  ං ධම්මං පටිච්ච කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා, 

තකයොඛ්න්කධපටිච්ච එකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අකු  ංධම්මංපටිච්චඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා

–අරූකපඅකු  ංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ පටිච්ච

එකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

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

පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං…
අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පටිච්චතකයො මහාභූතා…කප.…මහාභූකත

පටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

කනොනත්ථි-කනොවි තපච්චයා 

102. කු  ං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවිගතපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ පටිච්ච
චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(නආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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103. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

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

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

නකෙතුදුෙං 

104. නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියාද්කව, නඅනන්තක 

එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකනද්කව, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙද්කව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

105. නකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියාඑෙං, නඅනන්තක 

එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, 

නවිපාකෙඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

වී ෙං 

106. නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා 
නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයා 
නඉන්ද්රියපච්චයා නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා 
නවිප්පයුත්තපච්චයාකනොනත්ථිපච්චයාකනොවිගකතඑෙං. 

නකහතුමූ ෙං. 

නආ ම්මණදුෙං 
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107. නආ ම්මණපච්චයා නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතපඤ්ච, නපච්ඡාජාකතපඤ්ච, නආක වකන

පඤ්ච, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච…කප.…. 

චතුක්ෙං 

108. නආ ම්මණපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්තක 

එෙං…කප.…කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

නඅධිපතිදුෙං 

109. නඅධිපතිපච්චයානකහතුයාද්කව, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅනන්තක 

පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නඋපනි ් කයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකනනව, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකත පඤ්ච. 

තිෙං 

110. නඅධිපතිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක 

එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකතද්කව, නආක වකනද්කව, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙද්කව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

111. නධිපතිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅනන්තක 

එෙං, ( බ්බත්ථ එෙං)නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං…කප.…. 

නඅනන්ත ාදිදුොනි 
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පටුන 

112. නඅනන්ත පච්චයා … න මනන්ත පච්චයා…
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නඋපනි ් යපච්චයා….(නආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

නපුක ජාතදුෙං 

113. නපුක ජාතපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, 

නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ  ත්ත, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

114. නපුක ජාතපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියා

ද්කව, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කයඑෙං, නපච්ඡාජාකතද්කව, නආක වකන ද්කව, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙද්කව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකත එෙං. 

චතුක්ෙං 

115. නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා

එෙං, නඅනන්තක  එෙං, ( බ්බත්ථ එෙං) කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං…කප.…. 

නපච්ඡාජාත-නආක වනදුොනි 

116. නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නකහතුයා ද්කව, 

නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක 

පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 
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පටුන 

117. නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයානආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියා

ද්කව, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකතද්කව, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙද්කව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

118. නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියා

එෙං, නඅනන්තක  එෙං, ( බ්බත්ථ එෙං) කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං…කප.…. 

නෙම්මදුෙං 

119. නෙම්මපච්චයා නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

තීණි, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන

තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

120. නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

එෙං, ( බ්බත්ථඑෙං) කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

නවිපාෙදුෙං 

121. නවිපාෙපච්චයානකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 
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122. නවිපාෙපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

ද්කව, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන

ද්කව, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

123. නවිපාෙපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා

එෙං, ( බ්බත්ථඑෙං) කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

නආො ාදිදුොනි 

124. නආහා පච්චයා …කප.… නඉන්ද්රියපච්චයා…කප.…

නඣානපච්චයා…කප.… නමග්ගපච්චයා නකහතුයා එෙං, ( බ්බත්ථ එෙං)

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකත එෙං…කප.…. 

න ම්පයුත්තදුෙං 

125. න ම්පයුත්තපච්චයා නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

(නආ ම්මණපච්චය දි ං)කනොවිගකත පඤ්ච. 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

126. නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුයා ද්කව, න ආ ම්මකණ එෙං, 

නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  එෙං, න 

ඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

127. නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියා

ද්කව, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන

ද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 
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නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

128. නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියා

එෙං, නඅනන්තක  එෙං, ( බ්බත්ථ එෙං) කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං…කප.…. 

කනොනත්ථි-කනොවි තදුොනි 

129. කනොනත්ථිපච්චයා … කනොවිගතපච්චයා නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියාපඤ්ච, නඅනන්තක පඤ්ච, න මනන්තක 

පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකතපඤ්ච, නආක වකනපඤ්ච, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙපඤ්ච, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 

න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාපඤ්ච. 

තිෙං 

130. කනොවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

එෙං, ( බ්බත්ථඑෙං) නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං…කප.…. 

පච්චනීයං 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

131. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

පඤ්ච, න මනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නඋපනි ් කයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන නව, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

132. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 
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චතුක්ෙං 

133. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
නවිප්පයුත්කත තීණි…කප.…. 

එොෙ ෙං 

134. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා 
 මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් යපච්චයා 

උපනි ් යපච්චයා පුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, 

නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි. 

ද්වාෙ ෙං( ාක වනං) 

135. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා

ආක වනපච්චයා නපච්ඡාජාකත තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ
තීණි…කප.…. 

කතවී ෙං( ාක වනං) 

136. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා
ආක වනපච්චයා ෙම්මපච්චයා ආහා පච්චයා ඉන්ද්රියපච්චයා ඣානපච්චයා
මග්ගපච්චයා ම්පයුත්තපච්චයා විප්පයුත්තපච්චයාඅත්ථිපච්චයානත්ථිපච්චයා

විගතපච්චයාඅවිගතපච්චයා නපච්ඡාජාකතතීණි, නවිපාකෙතීණි. 

කත  ෙං( විපාෙං) 

137. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා

ෙම්මපච්චයාවිපාෙපච්චයා නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං…කප.…. 

කතවී ෙං( විපාෙං) 

138. කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා
ෙම්මපච්චයා විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා ඉන්ද්රියපච්චයා ඣානපච්චයා
මග්ගපච්චයා ම්පයුත්තපච්චයාවිප්පයුත්තපච්චයාඅත්ථිපච්චයා නත්ථිපච්චයා

විගතපච්චයාඅවිගතපච්චයානපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං. 

කහතුමූ ෙං. 
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ආ ම්මණදුෙං 

139. ආ ම්මණපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි. 

තිෙං 

140. ආ ම්මණපච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 

ආ ම්මණමූ ෙං. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අධිපතිදුෙං 

141. අධිපතිපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅනන්තක  පඤ්ච, 

න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකනනව, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච…කප.…. 

චතුක්ෙං 

142. අධිපතිපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
නවිප්පයුත්කතතීණි…කප.…. 

අනන්ත - මනන්ත දුොනි 

(අනන්ත පච්චයා  මනන්ත පච්චයා යථා ආ ම්මණපච්චයා, එවං 
විත්ථාක තබ්බා.) 

 ෙජාතදුෙං 

143.  හජාතපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන
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නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, න

ඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

144.  හජාතපච්චයාකහතුපච්චයානආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියානව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 

145.  හජාතපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අඤ්ඤමඤ්ඤදුෙං 

146. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ එෙං, 

නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඋපනි ් කය

එෙං, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

147. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා කහතුපච්චයානආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියා

තීණි, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 
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148. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා

තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම 

තීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නි ් ය-උපනි ් යදුොනි 

149. නි ් යපච්චයා නකහතුයාද්කව, නආ ම්මකණපඤ්ච. 

(නි ් යපච්චයා යථා  හජාතමූ ෙං. උපනි ් යපච්චයා යථා 
ආ ම්මණමූ ෙං.) 

පුක ජාතදුෙං 

150. පුක ජාතපච්චයානකහතුයාද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නඣාකනඑෙං, 
නමග්කගඑෙං. 

තිෙං 

151. පුක ජාතපච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, 

නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

ආක වනදුෙං 

152. ආක වනපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 

තිෙං 

153. ආක වනපච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, 

නපච්ඡාජාකතතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

ෙම්මදුෙං 
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පටුන 

154. ෙම්මපච්චයා නකහතුයාද්කව, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියානව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

155. ෙම්මපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නවිපාකෙනව, න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 

156. ෙම්මපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නවිපාකෙතීණි, 
නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

විපාෙදුෙං 

157. විපාෙපච්චයා නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත

එෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

158. විපාෙපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 
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පටුන 

චතුක්ෙං 

159. විපාෙපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා එෙං, 

නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නවිප්පයුත්කත
එෙං. 

පඤ්චෙං 

160. විපාෙපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා

නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නවිප්පයුත්කත
එෙං…කප.…. 

කතවී ෙං 

161. විපාෙපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා
අනන්ත පච්චයා  මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
නි ් යපච්චයා උපනි ් යපච්චයා පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා
ආහා පච්චයා ඉන්ද්රියපච්චයා ඣානපච්චයා මග්ගපච්චයා  ම්පයුත්තපච්චයා
විප්පයුත්තපච්චයා අත්ථිපච්චයා නත්ථිපච්චයා විගතපච්චයා අවිගතපච්චයා

නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං. 

ආො දුෙං 

162. ආහා පච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, න අධිපතියා

නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

163. ආහා පච්චයා කහතුපච්චයානආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 
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පටුන 

164. ආහා පච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

ඉන්ද්රියදුෙං 

165. ඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච. 

තිෙං 

166. ඉන්ද්රියපච්චයාකහතුපච්චයානආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියානව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 

167. ඉන්ද්රියපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

ඣානදුෙං 

168. ඣානපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන 

නව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙනව, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 
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තිෙං 

169. ඣානපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන 

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 

170. ඣානපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

මග් දුෙං 

171. මග්ගපච්චයා නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියානව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන 

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

172. මග්ගපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 

173. මග්ගපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 
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 ම්පයුත්තදුෙං 

174.  ම්පයුත්තපච්චයානකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 

175.  ම්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත 

තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

විප්පයුත්තදුෙං 

176. විප්පයුත්තපච්චයා නකහතුයාද්කව, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතපඤ්ච, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන 

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 

න ම්පයුත්කතපඤ්ච, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

177. විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතපඤ්ච, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 

178. විප්පයුත්තපච්චයාකහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියාතීණි, 

නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 
නවිපාකෙතීණි. 

පඤ්චෙං 
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179. විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ
තීණි…කප.…. 

ද්වාෙ ෙං 

180. විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා
අනන්ත පච්චයා  මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා

නි ් යපච්චයා උපනි ් යපච්චයා පුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි. 

කතවී ෙං( ාක වනං) 

181. විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා
ආක වනපච්චයා ෙම්මපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා

නපච්ඡාජාකතතීණි, නවිපාකෙතීණි. 

චුද්ෙ ෙං( විපාෙං) 

182. විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා 

ෙම්මපච්චයාවිපාෙපච්චයානපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං. 

කතවී ෙං( විපාෙං) 

183. විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා
ෙම්මපච්චයා විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා

නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං. 

අත්ථිදුෙං 

184. අත්ථිපච්චයානකහතුයාද්කව, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියානව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

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

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 
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185. අත්ථිපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 

186. අත්ථිපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නත්ථි-වි තදුොනි 

187. නත්ථිපච්චයා …කප.… විගතපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා 

තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාආ ම්මණමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අවි තදුෙං 

188. අවිගතපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

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

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

189. අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයානආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියානව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 
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(යථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයගණනා. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

190. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක  

ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, උපනි ් කය

ද්කව, පුක ජාකතද්කව, ආක වකනද්කව, ෙම්කමද්කව, විපාකෙඑෙං, ආහාක 

ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකත ද්කව. 

තිෙං 

191. නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා හජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

 ත්තෙං 

192. නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා  හජාකත

එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත එෙං, 

( බ්බත්ථඑෙං)…කප.…. 

එොෙ ෙං 

193. නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා 
නආක වනපච්චයා. 

(යාවාක වනා බ්බං දි ං, නෙම්කමගණිකතපඤ්චපඤ්හා කහොන්ති.) 

ද්වාෙ ෙං 
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නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නආක වනපච්චයා

නෙම්මපච්චයා  හජාකතඑෙං, නි ් කයඑෙං, ආහාක  එෙං, අත්ථියාඑෙං, 
අවිගකත එෙං…කප.…. 

චුද්ෙ ෙං 

194. නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා
නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා 
නආක වනපච්චයානෙම්මපච්චයානවිපාෙපච්චයානආහා පච්චයා හජාකත

එෙං, නි ් කයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

එෙවී ෙං 

195. නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා 
නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා
නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයා
නඉන්ද්රියපච්චයා නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා

නවිප්පයුත්තපච්චයා කනොනත්ථිපච්චයා කනොවිගතපච්චයා  හජාකත එෙං, 

නි ් කයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

නආ ම්මණදුෙං 

196. නආ ම්මණපච්චයා කහතුයා පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච,  හජාකත

පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයපඤ්ච, ෙම්කමපඤ්ච, විපාකෙඑෙං, 

ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන පඤ්ච, මග්කග පඤ්ච, විප්පයුත්කත

පඤ්ච, අත්ථියාපඤ්ච, අවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

197. නආ ම්මණපච්චයානකහතුපච්චයා හජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකත එෙං. 

(යථානකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නඅධිපතිදුෙං 
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198. නඅධිපතිපච්චයා කහතුයානව, ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය නව, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්කග නව,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
නව. 

තිෙං 

199. නඅධිපතිපච්චයා නකහතුපච්චයාආ ම්මකණද්කව, අනන්තක ද්කව, 

 මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, 

උපනි ් කය ද්කව, පුක ජාකතද්කව, ආක වකනද්කව, ෙම්කමද්කව, විපාකෙ 

එෙං, ආහාක ද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, ඣාකනද්කව, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කත

ද්කව, විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකත 
ද්කව. 

චතුක්ෙං 

200. නඅධිපතිපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා හජාකතඑෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකත
එෙං.( ංඛිත්තං.) 

නඅනන්ත ාදිදුොනි 

201. නඅනන්ත පච්චයා… න මනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤ-

පච්චයා… නඋපනි ් යපච්චයා කහතුයා පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච,  හජාකත

පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයපඤ්ච, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන පඤ්ච, මග්කග පඤ්ච, විප්පයුත්කත

පඤ්ච, අත්ථියාපඤ්ච, අවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

202. නඋපනි ් යපච්චයානකහතුපච්චයා හජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත එෙං.
( ංඛිත්තං.) 

නපුක ජාතදුෙං 
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පටුන 

203. නපුක ජාතපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා

 ත්ත, අනන්තක තීණි,  මනන්තක තීණි,  හජාකත ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නි ් කය  ත්ත, උපනි ් කය තීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කම  ත්ත, 

විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, මග්කග ත්ත, 

 ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා ත්ත, නත්ථියාතීණි, විගකත

තීණි, අවිගකත ත්ත. 

තිෙං 

204. නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක 

ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය

ද්කව, උපනි ් කය ද්කව, ආක වකන එෙං, ෙම්කම ද්කව, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක ද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, ඣාකනද්කව, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කතද්කව, 

විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියාද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව. 

චතුක්ෙං 

205. නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත

එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, 
අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නපච්ඡාජාතදුෙං 

206. නපච්ඡාජාතපච්චයාකහතුයානව, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියානව, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කයනව, උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කම

නව, විපාකෙ එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්කගනව, 

 ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත නව, අත්ථියා නව, නත්ථියා තීණි, විගකත

තීණි, අවිගකතනව. 

තිෙං 

207. නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක 

ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය

ද්කව, උපනි ් කය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආක වකන ද්කව, ෙම්කම ද්කව, 

විපාකෙ එෙං, ආහාක  ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං, 
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පටුන 

 ම්පයුත්කත ද්කව, විප්පයුත්කත ද්කව, අත්ථියා ද්කව, නත්ථියා ද්කව, විගකත

ද්කව, අවිගකතද්කව. 

චතුක්ෙං 

208. නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත

එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, 
අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නආක වනදුෙං 

209. නආක වනපච්චයා කහතුයානව, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියානව, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කයනව, උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙඑෙං, 

ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්කග නව,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතනව. 

තිෙං 

210. නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක 

ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය

ද්කව, උපනි ් කය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ෙම්කම ද්කව, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක ද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, ඣාකනද්කව, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කතද්කව, 

විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියා ද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව. 

චතුක්ෙං 

211. නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත

එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, 
අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නෙම්මදුෙං 

212. නෙම්මපච්චයා කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කයතීණි, උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ආහාක 
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තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකත තීණි, අවිගකතතීණි. 

තිෙං 

213. නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයාආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක එෙං, 

 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කය එෙං, පුක ජාකතඑෙං, ආක වකනඑෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, 

නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

214. නෙම්මපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා හජාකතඑෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කය එෙං, ආහාක එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකත
එෙං.( ංඛිත්තං.) 

නවිපාෙදුෙං 

215. නවිපාෙපච්චයා කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කයනව, උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කම

නව, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්කගනව,  ම්පයුත්කතතීණි, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතනව. 

තිෙං 

216. නවිපාෙපච්චයානකහතුපච්චයාආ ම්මකණද්කව, අනන්තක ද්කව, 

 මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, 

උපනි ් කයද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ආක වකනද්කව, ෙම්කමද්කව, ආහාක 

ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියා ද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව. 

චතුක්ෙං 

217. නවිපාෙපච්චයා නකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා හජාකතඑෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයඑෙං, ෙම්කමඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත එෙං.
( ංඛිත්තං.) 
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නආො දුෙං 

218. නආහා පච්චයා  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය

එෙං, ෙම්කමඑෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නඉන්ද්රියදුෙං 

219. නඉන්ද්රියපච්චයා  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය 

එෙං, ෙම්කමඑෙං, ආහාක එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නඣානදුෙං 

220. නඣානපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක 

එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය

එෙං, පුක ජාකතඑෙං, ෙම්කමඑෙං, විපාකෙඑෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, නත්ථියා එෙං, 

විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නමග් තිෙං 

221. නමග්ගපච්චයානකහතුපච්චයාආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක එෙං, 

 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කයඑෙං, පුක ජාකතඑෙං, ආක වකනඑෙං, ෙම්කමඑෙං, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකන එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, 

විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකත එෙං. 

චතුක්ෙං 

222. නමග්ගපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා හජාකතඑෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකත
එෙං.( ංඛිත්තං.) 

න ම්පයුත්තදුෙං 

223. න ම්පයුත්තපච්චයා කහතුයා පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච,  හජාකත

පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයපඤ්ච, ෙම්කමපඤ්ච, විපාකෙඑෙං, 

ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන පඤ්ච, මග්කග පඤ්ච, විප්පයුත්කත

පඤ්ච, අත්ථියාපඤ්ච, අවිගකතපඤ්ච. 
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තිෙං 

224. න ම්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා හජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ 

එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත එෙං.
( ංඛිත්තං.) 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

225. නවිප්පයුත්තපච්චයා කහතුයාතීණි, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියා තීණි, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කය තීණි, උපනි ් කය තීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතතීණි. 

තිෙං 

226. නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  

ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය

ද්කව, උපනි ් කය ද්කව, ආක වකන එෙං, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  ද්කව, 

ඉන්ද්රිකයද්කව, ඣාකනද්කව, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, 

නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව. 

චතුක්ෙං 

227. නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත

එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, ආහාක  එෙං, 

ඉන්ද්රිකයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. ( ංඛිත්තං.) 

කනොනත්ථි-කනොවි තදුොනි 

228. කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවිගතපච්චයා කහතුයා පඤ්ච, අධිපතියා

පඤ්ච,  හජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයපඤ්ච, ෙම්කමපඤ්ච, 

විපාකෙඑෙං, ආහාක පඤ්ච, ඉන්ද්රිකයපඤ්ච, ඣාකනපඤ්ච, මග්කගපඤ්ච, 

විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා පඤ්ච, අවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 
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229. කනොවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය 

එෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

අට්ඨෙං 

230. කනොවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා
නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා හජාකතඑෙං, නි ් කයඑෙං, ෙම්කමඑෙං, විපාකෙ 

එෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියා

එෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

කත  ෙං 

231. කනොවිගතපච්චයානකහතුපච්චයා…කප.…නෙම්මපච්චයා හජාකත

එෙං, නි ් කයඑෙං, ආහාක  එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

පන්න  ෙං 

232. කනොවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා

නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයා  හජාකත එෙං, නි ් කය එෙං, අත්ථියා

එෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

එෙවී ෙං 

233. කනොවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා
නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා නඣානපච්චයා
නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයා කනොනත්ථිපච්චයා

 හජාකතඑෙං, නි ් කයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2.  හජාතවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 
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234. කු  ං ධම්මං හජාකතොකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–

කු  ංඑෙංඛ්න්ධං හජාතාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ හජාකතොඑකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ  හජාතා ද්කව ඛ්න්ධා. කු  ං ධම්මං  හජාකතො
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ  හජාතං
චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. කු  ං ධම්මං  හජාකතො කු ක ො ච අබයාෙකතො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා–කු  ංඑෙංඛ්න්ධං හජාතාතකයොඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ  හජාකතො එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ  හජාතා ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

235. අකු  ං ධම්මං  හජාකතො අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා –අකු  ංඑෙංඛ්න්ධං හජාතා තකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ

 හජාකතො එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ  හජාතා ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ං
ධම්මං  හජාකතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අකු ක 
ඛ්න්කධ  හජාතංචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.අකු  ංධම්මං හජාකතොඅකු ක ො
ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං

 හජාතා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ  හජාකතො

එකෙොඛ්න්කධොචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කවඛ්න්කධ හජාතාද්කවඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

236. අබයාෙතං ධම්මං  හජාකතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා–විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධං හජාතාතකයො

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ  හජාකතො එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ  හජාතා ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

 හජාතා තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ  හජාකතො එකෙො

ඛ්න්කධො ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ  හජාතා ද්කව ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච

රූපං; ඛ්න්කධ හජාතංවත්ථු, වත්ථුං හජාතා ඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතං  හජාතා

තකයො මහාභූතා, තකයො මහාභූකත  හජාතං එෙං මහාභූතං, ද්කව මහාභූකත

 හජාතා ද්කව මහාභූතා, මහාභූකත  හජාතං චිත්ත මුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

237. කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං  හජාකතො අබයාෙකතො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච  හජාතං

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 
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අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං  හජාකතො අබයාෙකතො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච  හජාතං

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං.(1) 

(යථාපටිච්චවාක එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

238. කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය නව, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක  නව, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන නව, මග්කග නව,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
නව. 

අනුක ොමං 

(යථාපටිච්චවා ගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

239. අකු  ං ධම්මං  හජාකතො අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ  හජාකතො

විචිකිච්ඡා හගකතො උද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං  හජාකතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං 

 හජාතා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ  හජාකතො

එකෙොඛ්න්කධො චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං, ද්කවඛ්න්කධ හජාතාද්කවඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං

ඛ්න්ධං  හජාතා තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ  හජාකතො

එකෙොඛ්න්කධොෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛ්න්කධ හජාතාද්කව ඛ්න්ධාෙටත්තා

ච රූපං, ඛ්න්කධ  හජාතං වත්ථු, වත්ථුං  හජාතා ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං 

 හජාතා තකයො මහාභූතා, තකයො මහාභූකත  හජාතං එෙං මහාභූතං, ද්කව
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මහාභූකත හජාතාද්කව මහාභූතා, මහාභූකත හජාතංචිත්ත මුට්ඨානංරූපං

ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං…
අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙංමහාභූතං හජාතාතකයො මහාභූතා…කප.…මහාභූකත

 හජාතංෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

(යථාපටිච්චවාක , එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

240. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

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

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

241. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

පඤ්ච, න මනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤපඤ්ච, නඋපනි ් කයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන නව, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

242. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක  

ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, උපනි ් කය

ද්කව, පුක ජාකතද්කව, ආක වකනද්කව, ෙම්කමද්කව, විපාකෙඑෙං, ආහාක 

ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියා ද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව. 

පච්චනීයානුක ොමං. 
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 හජාතවාක ො. 

(පටිච්චත්තංනාම හජාතත්තං,  හජාතත්තංනාම පටිච්චත්තං.) 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

243. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පච්චයා එකෙො 

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා. කු  ං ධම්මං පච්චයා
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ පච්චයා
චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මා
උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පච්චයා එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

244. අකු  ං ධම්මංපච්චයාඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–

අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පච්චයා එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ං ධම්මං පච්චයා
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ පච්චයා
චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. අකු  ං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො 

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පච්චයා එකෙො ඛ්න්කධො 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං.(3) 

245. අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ පච්චයා එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

පච්චයාතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං, තකයොඛ්න්කධපච්චයාඑකෙොඛ්න්කධො 

ෙටත්තාචරූපං, ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං; ඛ්න්කධ

පච්චයාවත්ථු, වත්ථුංපච්චයාඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතං පච්චයාතකයොමහාභූතා, 
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තකයො මහාභූකත පච්චයා එෙං මහාභූතං, ද්කව මහාභූකත පච්චයා ද්කව

මහාභූතා, මහාභූකතපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං; 

වත්ථුංපච්චයාවිපාොබයාෙතාකිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 

වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා.(2) 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 

වත්ථුංපච්චයාඅකු  ාඛ්න්ධා.(3) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා කු  ා ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(4) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා අකු  ා ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(5) 

246. කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්චධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–කු  ංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා, තකයො

ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච
පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා. කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා කු ක ො ච
අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධච වත්ථුඤ්චපච්චයාඑකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධා, කු ක ඛ්න්කධච

මහාභූකතචපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(3) 

247. අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–අකු  ංඑෙං ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො

ඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා එකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධච
වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා
අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා– අකු ක ඛ්න්කධචමහාභූකත
ච පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා
අකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–අකු  ං එෙං

ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච
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පච්චයා එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, 

අකු ක ඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

248. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා

–කු  ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධපච්චයා එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

249. අකු  ං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො

ඛ්න්කධපච්චයාඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

250. අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා

තකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධපච්චයාඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපච්චයා

ද්කව ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පච්චයා එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව 

ඛ්න්ධා; වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා; චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 

ක ොතායතනං පච්චයා ක ොතවිඤ්ඤාණං, ඝානායතනං පච්චයා

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හායතනංපච්චයාජිව්හාවිඤ්ඤාණං, ොයායතනංපච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයාවිපාොබයාෙතාකිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා–

වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා.(2) 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයාඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා

–වත්ථුං පච්චයාඅකු  ාඛ්න්ධා.(3) 

251. කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්චධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

252. අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච පච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්චකයො 
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253. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා–
කු  ංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයා…තීණි. 

අකු  ං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – 
අකු  ංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා
– විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො

මහාභූතා…කප.…මහාභූකත පච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපංඋපාොරූපං, වත්ථුං
පච්චයාවිපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා. 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –
වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා. 

(යථාකහතුපච්චයං, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

අනන්ත - මනන්ත පච්චයා 

254. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අනන්ත පච්චයා… මනන්ත පච්චයා. 

(යථාආ ම්මණපච්චයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

 ෙජාතපච්චකයො 

255. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති හජාතපච්චයා–
කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයා… තීණි. 

අකු  ංධම්මංපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති  හජාතපච්චයා
– විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං මහාභූතං
පච්චයා…කප.… බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං…
අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.… මහාභූකත පච්චයා

ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං, චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… 

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා විපාොබයාෙතා
කිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා. 
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අබයාෙතංධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති හජාතපච්චයා – 
වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා. 

(යථාකහතුපච්චයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

256. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…එෙං. 

අකු  ං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…එෙං. 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–විපාොබයාෙතංකිරියාබයාෙතං එෙංඛ්න්ධං පච්චයා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයා ද්කවඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ 
විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා වත්ථු ච…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධාවත්ථුච, ඛ්න්කධපච්චයාවත්ථු, වත්ථුං පච්චයා

ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.… ද්කව මහාභූකත

පච්චයා ද්කව මහාභූතා; බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං…
අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.… ද්කව

මහාභූකත පච්චයා ද්කව මහාභූතා, චක්ඛ්ායතනං පච්චයා 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං
පච්චයා විපාොබයාෙතාකිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා. 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා. 

(යථාආ ම්මණපච්චයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නි ් යපච්චකයො 

257. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනි ් යපච්චයා–
කු  ංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයාතකයොඛ්න්ධා. 

(යථා හජාතපච්චයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

උපනි ් යපච්චකයො 
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258. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඋපනි ් යපච්චයා
–කු  ංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයා.(ආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

පුක ජාතපච්චකයො 

259. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිපුක ජාතපච්චයා.
කු  ං එෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කව

ඛ්න්ධා.වත්ථුං පුක ජාතපච්චයා.(1) 

අකු  ංධම්මං පච්චයාඅකු ක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිපුක ජාතපච්චයා –
අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා

ද්කවඛ්න්ධා.වත්ථුංපුක ජාතපච්චයා.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

පුක ජාතපච්චයා – විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා

තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං 

පුක ජාතපච්චයා, චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා විපාොබයාෙතා

කිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා, වත්ථුං පුක ජාතපච්චයා. 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති පුක ජාතපච්චයා–

වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා, වත්ථුංපුක ජාතපච්චයා. 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති පුක ජාතපච්චයා

–වත්ථුංපච්චයාඅකු  ාඛ්න්ධා, වත්ථුංපුක ජාතපච්චයා.(3) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
පුක ජාතපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං

පුක ජාතපච්චයා.(1) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
පුක ජාතපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං 

පුක ජාතපච්චයා.(1) 

ආක වනපච්චකයො 
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260. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආක වනපච්චයා 

– කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයා…කප.…. 

අකු  ංධම්මංපච්චයාඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආක වනපච්චයා– 

අකු  ංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයා…කප.…. 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආක වනපච්චයා–කිරියාබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධා, තකයො

ඛ්න්කධ පච්චයා එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං
පච්චයාකිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා. 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආක වනපච්චයා – 

වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා. 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආක වනපච්චයා
–වත්ථුංපච්චයාඅකු  ාඛ්න්ධා. 

කු  ඤ්චඅබයාෙතඤ්චධම්මංපච්චයා…කප.…. 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආක වනපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…. 

ෙම්මපච්චකයො 

261. කු  ං ධම්මං පච්චයාකු ක ො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිෙම්මපච්චයා –
කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයා… තීණි. 

අකු  ං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ෙම්මපච්චයා… 
තීණි. 

අබයාෙතං ධම්මංපච්චයාඅබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිෙම්මපච්චයා–
විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා…කප.… 

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…එෙංමහාභූතංපච්චයා…කප.…අ ඤ්ඤ ත්තානං

එෙංමහාභූතං පච්චයා…කප.…මහාභූකතපච්චයාෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං, 
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයාවිපාොබයාෙතාකිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා. 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ෙම්මපච්චයා – 
වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

74 

පටුන 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති ෙම්මපච්චයා –

වත්ථුංපච්චයාඅකු  ාඛ්න්ධා…කප.….(5) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො…කප.… 
අබයාෙකතොධම්කමො…කප.…කු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 
ෙම්මපච්චයා…කප.…. 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො…කප.… 

අබයාෙකතොධම්කමො…කප.…අකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

ෙම්මපච්චයා, අකු  ංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා…කප.…අකු ක 
ඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයා චිත්ත මුට්ඨානංරූපං. 

විපාෙපච්චකයො 

262. අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විපාෙපච්චයා. විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා…කප.…
පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.… චක්ඛ්ායතනං 

පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, 
වත්ථුංපච්චයා විපාොබයාෙතාඛ්න්ධා. 

ආො පච්චකයො 

263. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති ආහා පච්චයා–
කු  ංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයා…තීණි. 

අකු  ංධම්මංපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආහා පච්චයා…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… ආහා  මුට්ඨානං එෙං
මහාභූතං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා විපාොබයාෙතා
කිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා.(පරිපුණ්ණං.) 

ඉන්ද්රියපච්චකයො 

264. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ඉන්ද්රියපච්චයා…කප.… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.…
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුංපච්චයාවිපාොබයාෙතාකිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා. 
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(ඉන්ද්රියපච්චයායථාෙම්මපච්චයා, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

ඣාන-මග් පච්චයා 

265. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ඣානපච්චයා…කප.…මග්ගපච්චයා. 

(ඣානපච්චයාපිමග්ගපච්චයාපියථාකහතුපච්චයා, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

 ම්පයුත්තපච්චකයො 

266. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

 ම්පයුත්තපච්චයා. (ආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

267. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විප්පයුත්තපච්චයා.කු  ං එෙංඛ්න්ධං පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. කු  ංධම්මංපච්චයා
අබයාෙකතොධම්කමො උප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධපච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා, කු  ං ධම්මං පච්චයා
කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විප්පයුත්තපච්චයා – කු  ං
එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා, චිත්ත මුට්ඨානං රූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අකු  ංධම්මංපච්චයාඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා–
අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා

ද්කවඛ්න්ධා, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. අකු  ංධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ පච්චයා 

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. අකු  ං ධම්මං පච්චයා
අකු ක ො චඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිවිප්පයුත්තපච්චයා–අකු  ං
එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා, චිත්ත මුට්ඨානංරූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

විප්පයුත්තපච්චයා – විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා
තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයා ද්කව
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ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා, 

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා, පටි න්ධික්ඛ්කණ
විපාොබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයාතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං

විප්පයුත්තපච්චයා, ෙටත්තාරූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා, ඛ්න්කධපච්චයා

වත්ථු, වත්ථුංපච්චයාඛ්න්ධා, ඛ්න්ධා වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා, වත්ථුඛ්න්කධ 

විප්පයුත්තපච්චයා; එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.… මහාභූකත පච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා; 
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං පච්චයා විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා, 

වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා. (1) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා

–වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා, වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා. (2) 

අබයාෙතං ධම්මංපච්චයාඅකු ක ොධම්කමො උප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා

–වත්ථුංපච්චයාඅකු  ාඛ්න්ධා, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

විප්පයුත්තපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා කු  ා ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා, චිත්ත මුට්ඨානං

රූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(4) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

විප්පයුත්තපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා අකු  ා ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. චිත්ත මුට්ඨානං

රූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(5) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

විප්පයුත්තපච්චයා. කු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, 

තකයො ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච 
ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා. කු ක 
ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. ඛ්න්කධ
විප්පයුත්තපච්චයා. කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා කු ක ො ච 

අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිවිප්පයුත්තපච්චයා, කු  ංඑෙංඛ්න්ධඤ්ච 

වත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාඑකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධා, කු ක ඛ්න්කධච
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මහාභූකතචපච්චයා චිත්ත මුට්ඨානංරූපං, ඛ්න්ධාවත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා, 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං ඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විප්පයුත්තපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං 
විප්පයුත්තපච්චයා. අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො
ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච

පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්කධ විප්පයුත්තපච්චයා. අකු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්චධම්මං පච්චයාඅකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
විප්පයුත්තපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා, අකු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, ඛ්න්ධා වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා, චිත්ත මුට්ඨානං

රූපංඛ්න්කධවිප්පයුත්තපච්චයා.(3) 

අත්ථිපච්චයාදි 

268. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

අත්ථිපච්චයා…කප.… (අත්ථිපච්චයා  හජාතපච්චය දි ං ොතබ්බං.

නත්ථිපච්චයා විගතපච්චයා ආ ම්මණපච්චය දි ං, අවිගතපච්චයා
 හජාතපච්චය දි ං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

269. කහතුයා  ත්ත  , ආ ම්මකණ  ත්ත, අධිපතියා  ත්ත  , 

අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත  , අඤ්ඤමඤ්කඤ

 ත්ත, නි ් කය ත්ත  , උපනි ් කය ත්ත, පුක ජාකත  ත්ත, ආක වකන

 ත්ත, ෙම්කම ත්ත  , විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත  , ඉන්ද්රිකය  ත්ත  , 

ඣාකන  ත්ත  , මග්කග  ත්ත  ,  ම්පයුත්කත  ත්ත, විප්පයුත්කත 

 ත්ත  , අත්ථියා  ත්ත  , නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, අවිගකත
 ත්ත  . 

කෙතුදුෙං 

270. කහතුපච්චයා ආ ම්මකණ  ත්ත, අධිපතියා  ත්ත  , අනන්තක  

 ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකත ත්ත  …කප.…අවිගකත ත්ත  . 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

78 

පටුන 

තිෙං 

කහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයාඅධිපතියා ත්ත, ( බ්බත්ථ ත්ත) විපාකෙ

එෙං, අවිගකත ත්ත…කප.…. 

ද්වාෙ ෙං( ාක වනං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා 
 මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් යපච්චයා

උපනි ් යපච්චයා පුක ජාතපච්චයාආක වනපච්චයාෙම්කම ත්ත, ආහාක 
 ත්ත…කප.…අවිගකත  ත්ත…කප.…. 

බ්ාවී ෙං( ාක වනං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා
ආක වනපච්චයාෙම්මපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.…විගතපච්චයා අවිගකත
 ත්ත. 

කත  ෙං( විපාෙං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා 
විපාෙපච්චයාආහාක එෙං…කප.…අවිගකතඑෙං. 

බ්ාවී ෙං( විපාෙං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා
විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.… විගතපච්චයා අවිගකත එෙං.
කහතුමූ ෙං. 

ආ ම්මණදුෙං 

271. ආ ම්මණපච්චයා කහතුයා  ත්ත, අධිපතියා  ත්ත…කප.…

(ආ ම්මණමූ ෙංයථාකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අධිපතිදුෙං 

272. අධිපතිපච්චයාකහතුයා ත්ත  …කප.…. 

අනන්ත - මනන්ත දුොනි 
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273. අනන්ත පච්චයා මනන්ත පච්චයාකහතුයා ත්ත…කප.…. 

 ෙජාතාදිදුොනි 

274.  හජාතපච්චයා…කප.… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නි ් යපච්චයා…
උපනි ් යපච්චයා… පුක ජාතපච්චයා…කප.…. 

ආක වනපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ  ත්ත, අධිපතියා  ත්ත, 

අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ

 ත්ත, නි ් කය  ත්ත, උපනි ් කය ත්ත, පුක ජාකත ත්ත, ෙම්කම ත්ත, 

ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත

 ත්ත, විප්පයුත්කත  ත්ත, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, 
අවිගකත ත්ත…කප.…. 

ෙම්ම-විපාෙදුොනි 

275. ෙම්මපච්චයා …කප.… විපාෙපච්චයා කහතුයා එෙං, ආ ම්මකණ

එෙං, අධිපතියා එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය එෙං, පුක ජාකත එෙං, 

ෙම්කම එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකන එෙං, මග්කග එෙං, 

 ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, නත්ථියා එෙං, විගකත

එෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

ආො ාදිදුොනි 

276. ආහා පච්චයා…කප.… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා…
මග්ගපච්චයා…  ම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා
නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා…කප.…. 

අවිගතපච්චයා කහතුයා  ත්ත  , ආ ම්මකණ  ත්ත…කප.… විගකත 
 ත්ත. 

පච්චයවාක අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 
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277. අකු  ං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති න
කහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ පච්චයා

විචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
– අකහතුෙං විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයා ද්කවඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං 
ඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයා

ද්කවඛ්න්ධා ෙටත්තාචරූපං; ඛ්න්කධපච්චයාවත්ථු, වත්ථුංපච්චයාඛ්න්ධා; 
එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං … 

ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං … අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං
පච්චයාතකයොමහාභූතා…කප.…මහාභූකත පච්චයාෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.
චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා

ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං පච්චයා අකහතුො විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා 

ඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–

වත්ථුංපච්චයාවිචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(2) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච 

පච්චයාවිචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චකයො 

278. කු  ං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා– කු ක ඛ්න්කධපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං. 

(යථාපටිච්චවාක නආ ම්මණපච්චයා, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නඅධිපතිපච්චකයො 

279. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–
කු  ංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයා…තීණි. 

අකු  ං ධම්මංපච්චයා…තීණි. 
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අබයාෙතංධම්මංපච්චයා…කප.…පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…(අබයාෙතං 
පරිපුණ්ණං ොතබ්බං). බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං…
අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං
පච්චයාවිපාොබයාෙතාකිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා. 

අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා, 
වත්ථුංපච්චයා කු  ාඛ්න්ධා…කප.…. 

(යථාඅනුක ොකම හජාතපච්චයං, එවංගකණතබ්බං.) 

නඅනන්ත ාදිපච්චයා 

280. කු  ං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඅනන්ත පච්චයා… න මනන්ත පච්චයා… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…
නඋපනි ් යපච්චයා…නපුක ජාතපච්චයා. 

(යථාපටිච්චවාක , එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නපච්ඡාජාතාදිපච්චයා 

281. කු  ං ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආක වනපච්චයා…කප.… චක්ඛ්ායතනං

පච්චයා…කප.… (නපච්ඡාජාතපච්චයම්පි නආක වනපච්චයම්පි පරිපුණ්ණං, 
 ත්ත  .) 

(යථාඅනුක ොකම හජාතපච්චයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නෙම්මපච්චකයො 

282. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–

කු ක ඛ්න්කධපච්චයා කු  ාකචතනා.(1) 

අකු  ං ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා –

අකු ක ඛ්න්කධපච්චයාඅකු  ාකචතනා.(1) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා, 

කිරියාබයාෙකත ඛ්න්කධ පච්චයා කිරියාබයාෙතා කචතනා; බාහි ං… 
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.…

උපාොරූපං, වත්ථුං පච්චයාකිරියාබයාෙතාකචතනා.(1) 
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අබයාෙතංධම්මං පච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා –

වත්ථුංපච්චයාකු  ාකචතනා.(2) 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා–

වත්ථුං පච්චයාඅකු  ාකචතනා.(3) 

කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා–කු ක ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාකු  ාකචතනා.(1) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා–අකු ක ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා අකු  ාකචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්චකයො 

283. කු  ං ධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා–
කු  ංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයා…තීණි. 

අකු  ංධම්මංපච්චයා…තීණි. 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා
– කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච 

රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, 
එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පච්චයා 

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං උපාොරූපං; බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං…
උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො

මහාභූතා…කප.…මහාභූකතපච්චයාෙටත්තාරූපං උපාොරූපං, වත්ථුංපච්චයා
කිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා. 

අබයාෙතංධම්මංපච්චයාකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා–
වත්ථුංපච්චයාකු  ාඛ්න්ධා. 

(විපාෙංඨකපත්වා බ්බත්ථවිත්ථාක තබ්බං.) 

නආො ාදිපච්චයා 

284. අබයාෙතං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නආහා පච්චයා…නඉන්ද්රියපච්චයා… නඣානපච්චයා…කප.…චක්ඛ්ායතනං
පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං. (න 
ඣාකන ඉෙං නානාෙ ණං.) නමග්ගපච්චයා… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං. වත්ථුං 
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පච්චයා අකහතුෙවිපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා. (නමග්කග ඉෙං
නානාෙ ණං.) 

(අවක  ංයථාපටිච්චවාක පච්චනීයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

න ම්පයුත්තාදිපච්චයා 

285. න ම්පයුත්තපච්චයා … නවිප්පයුත්තපච්චයා…කනොනත්ථිපච්චයා… 
කු  ං ධම්මං පච්චයා අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කනොවිගතපච්චයා –
කු ක ඛ්න්කධ පච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං. 

(යථාපටිච්චවාක , එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

286. නකහතුයා චත්තාරි, න ආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා  ත්ත  , 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන  ත්ත  , නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත  , නආහාක  

එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතපඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

නකෙතුදුෙං 

287. නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා චත්තාරි, 

නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකතචත්තාරි, නආක වකන

චත්තාරි, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ චත්තාරි, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත

ද්කව, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

නකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියාඑෙං, නඅනන්තක එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, ( බ්බත්ථ එෙං) කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං…කප.…. 
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නආ ම්මණදුෙං 

288. නආ ම්මණපච්චයා නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා පඤ්ච, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතපඤ්ච, නපච්ඡාජාකතපඤ්ච, නආක වකන

පඤ්ච, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

නආ ම්මණපච්චයානකහතුපච්චයානඅධිපතියාඑෙං…කප.…කනොවිගකත 
එෙං…කප.…. 

නඅධිපතිදුෙං 

289. නඅධිපතිපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන  ත්ත  , නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත  , නආහාක 

එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතපඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

නඅධිපතිපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මකණඑෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකතචත්තාරි, නආක වකනචත්තාරි, නෙම්කම

එෙං, නවිපාකෙචත්තාරි, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

නඅධිපතිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅනන්තක  එෙං, 

( බ්බත්ථඑෙං)…කප.…. 

නඅනන්ත ාදිදුොනි 
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290. නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා 
නඋපනි ් යපච්චයා(නආ ම්මණපච්චය දි ං). 

නපුක ජාතදුෙං 

291. නපුක ජාතපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, 

නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ  ත්ත, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

නපුක ජාතපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියාද්කව, 

නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කයඑෙං, නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකනද්කව, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙද්කව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

නපුක ජාතපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා එෙං, 

( බ්බත්ථඑෙං)කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

නපච්ඡාජාත-නආක වනදුොනි 

292. නපච්ඡාජාතපච්චයා…කප.…නආක වනපච්චයානකහතුයාචත්තාරි, 

නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා  ත්ත  , නඅනන්තක  පඤ්ච, 

න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ 

 ත්ත  , නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග එෙං, 

න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත 
පඤ්ච. 

තිෙං 
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නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

චත්තාරි, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත චත්තාරි, නෙම්කම

එෙං, නවිපාකෙචත්තාරි, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

නආක වනපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියාඑෙං, 

( බ්බත්ථඑෙං)කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

නෙම්මදුෙං 

293. නෙම්මපච්චයා නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

 ත්ත, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන

 ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, ( බ්බත්ථ එෙං) 
කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

නවිපාෙදුෙං 

294. නවිපාෙපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅධිපතියා  ත්ත  , නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත  , නආක වකන ත්ත  , නෙම්කම ත්ත, නආහාක 

එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතපඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

නවිපාෙපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියාචත්තාරි, 

නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 
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නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකතචත්තාරි, නආක වකන

චත්තාරි, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

නවිපාෙපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා එෙං, 

( බ්බත්ථඑෙං)කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

නආො ාදිදුොනි 

295. නආහා පච්චයානකහතුයාඑෙං, ( බ්බත්ථඑෙං)කනොවිගකතඑෙං. 

නඉන්ද්රියපච්චයානකහතුයාඑෙං, ( බ්බත්ථඑෙං). 

නඣානපච්චයානකහතුයාඑෙං, ( බ්බත්ථඑෙං). 

නමග්ගපච්චයානකහතුයාඑෙං, ( බ්බත්ථඑෙං). 

න ම්පයුත්තපච්චයා(නආ ම්මණපච්චය දි ං). 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

296. නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ එෙං, 

නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා 

ද්කව, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන

ද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 
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චතුක්ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියාඑෙං, 

( බ්බත්ථඑෙං). 

කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවිගතපච්චයා.(නආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

පච්චයවාක පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

297. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා  ත්ත  , 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන ත්ත  , නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත  , න ම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා  ත්ත, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, 
නවිප්පයුත්කතතීණි…කප.…. 

එොෙ ෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා 
 මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් යපච්චයා

උපනි ් යපච්චයා පුක ජාතපච්චයානපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, 

නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත. 

ද්වාෙ ෙං( ාක වනං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා

ආක වනපච්චයා නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ
 ත්ත…කප.…. 

කතවී ෙං( ාක වනං) 
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කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා
ආක වනපච්චයා ෙම්මපච්චයා ආහා පච්චයා ඉන්ද්රියපච්චයා ඣානපච්චයා
මග්ගපච්චයා ම්පයුත්තපච්චයාවිප්පයුත්තපච්චයාඅත්ථිපච්චයා නත්ථිපච්චයා

විගතපච්චයාඅවිගතපච්චයානපච්ඡාජාකත ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත. 

කත  ෙං( විපාෙං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා 

විපාෙපච්චයානපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං. 

කතවී ෙං( විපාෙං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා

විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා නපච්ඡාජාකත එෙං, 
නආක වකනඑෙං. 

ආ ම්මණදුෙං 

298. ආ ම්මණපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නඅධිපතියා  ත්ත, 

නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 

ආ ම්මණපච්චයා කහතුපච්චයා නඅධිපතියා  ත්ත, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 

(යථාකහතුමූ ෙං, එවංගකණතබ්බං.) 

අධිපතිදුෙං 

299. අධිපතිපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅනන්තක  පඤ්ච, 

න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , නආක වකන  ත්ත  , 

නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත  , න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

අධිපතිපච්චයාකහතුපච්චයා.( ංඛිත්තං.) 
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අනන්ත පච්චයා… මනන්ත පච්චයා. 

(යථාආ ම්මණමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

 ෙජාතදුෙං 

300.  හජාතපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅධිපතියා  ත්ත  , නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත  , නආක වකන ත්ත  , නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ

 ත්ත  , නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, 

න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත
පඤ්ච. 

තිෙං 

 හජාතපච්චයාකහතුපච්චයානආ ම්මකණපඤ්ච, ( ංඛිත්තං) නවිපාකෙ

 ත්ත  , න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකතපඤ්ච. 

 හජාතපච්චයාකහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයා.( ංඛිත්තං.) 

අඤ්ඤමඤ්ඤදුෙං 

301. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ එෙං, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඋපනි ් කය

එෙං, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකත එෙං. 

තිෙං 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාකහතුපච්චයානආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියා ත්ත, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ 

 ත්ත, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 
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චතුක්ෙං 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා  ත්ත.
( ංඛිත්තං.) 

නි ් යදුෙං 

302. නි ් යපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි. (නි ් යපච්චයා යථා
 හජාතපච්චයා.) 

උපනි ් යදුෙං 

303. උපනි ් යපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි. (උපනි ් යපච්චයා
ආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

පුක ජාතදුෙං 

304. පුක ජාතපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නඅධිපතියා  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කග එෙං. 

පුක ජාතපච්චයාකහතුපච්චයා…කප.…. 

ආක වනදුෙං 

305. ආක වනපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නඅධිපතියා  ත්ත, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 

ආක වනපච්චයා කහතුපච්චයා නඅධිපතියා  ත්ත, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

චතුක්ෙං 

306. ආක වනපච්චයාකහතුපච්චයාආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියා ත්ත.
( ංඛිත්තං.) 

කතවී ෙං 
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ආක වනපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා

ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයානපච්ඡාජාකත ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත. 

ෙම්මදුෙං 

307. ෙම්මපච්චයානකහතුයාචත්තාරි, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියා

 ත්ත  , නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන  ත්ත  , නවිපාකෙ  ත්ත  , නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය 

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

ෙම්මපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච…කප.… නවිපාකෙ

 ත්ත  , න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකතපඤ්ච.( ංඛිත්තං.) 

විපාෙදුෙං 

308. විපාෙපච්චයා නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත

එෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

තිෙං 

විපාෙපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

ද්වාෙ ෙං 

විපාෙපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා 

නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං…කප.…. 
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කතවී ෙං 

විපාෙපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා

ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන
එෙං. 

ආො දුෙං 

309. ආහා පච්චයානකහතුයාචත්තාරි, නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියා

 ත්ත  , නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන  ත්ත  , නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත  , නඉන්ද්රිකය

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

ආහා පච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච…කප.… නවිපාකෙ

 ත්ත  , න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 

කනොවිගකතපඤ්ච. ( ංඛිත්තං.) 

ඉන්ද්රියදුෙං 

310. ඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ පඤ්ච…කප.…

නවිපාකෙ  ත්ත  , නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 

න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත

පඤ්ච, ඉන්ද්රියපච්චයා කහතුපච්චයා.( ංඛිත්තං.) 

ඣානදුෙං 

311. ඣානපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ පඤ්ච…කප.…

නවිපාකෙ  ත්ත  , නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත

තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච, ඣානපච්චයා කහතුපච්චයා.
( ංඛිත්තං.) 

මග් දුෙං 
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312. මග්ගපච්චයා නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ පඤ්ච…කප.…

නවිපාකෙ  ත්ත  , න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච. 

මග්ගපච්චයාකහතුපච්චයානආ ම්මකණපඤ්ච.( ංඛිත්තං.) 

 ම්පයුත්තපච්චයා(ආ ම්මණපච්චය දි ං). 

විප්පයුත්තදුෙං 

313. විප්පයුත්තපච්චයා නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅධිපතියා  ත්ත  , නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත  , නආක වකන ත්ත  , නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ

 ත්ත  , නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා 

 ත්ත  , නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන  ත්ත  , නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත  , න ම්පයුත්කත

පඤ්ච, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

චතුක්ෙං 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා  ත්ත, 

නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත. 

පඤ්චෙං 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා 

නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ
 ත්ත…කප.…. 

කත  ෙං( ාක වනං) 
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විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයාඅධිපතිපච්චයා…කප.…

පුක ජාතපච්චයා ආක වනපච්චයා නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නෙම්කම  ත්ත, 

නවිපාකෙ ත්ත. 

කතවී ෙං( ාක වනං) 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… ආක වනපච්චයා ෙම්මපච්චයා 

ආහා පච්චයා…කප.…අවිගතපච්චයානපච්ඡාජාකත ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත. 

චුද්ෙ ෙං( විපාෙං) 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා. ( ංඛිත්තං.) 

පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා විපාෙපච්චයා නපච්ඡාජාකත එෙං, 
නආක වකනඑෙං. 

කතවී ෙං( විපාෙං) 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා

විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා. ( ංඛිත්තං) අවිගතපච්චයා නපච්ඡාජාකත එෙං, 
නආක වකනඑෙං. 

අත්ථිපච්චයා…( හජාතපච්චය දි ං). 

නත්ථිපච්චයාවිගතපච්චයා…(ආ ම්මණපච්චය දි ං). 

අවිගතපච්චයා…( හජාතපච්චය දි ං). 

පච්චයවාක අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

314. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

 මනන්තක චත්තාරි,  හජාකත චත්තාරි, අඤ්ඤමඤ්කඤචත්තාරි, නි ් කය

චත්තාරි, උපනි ් කය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආක වකන චත්තාරි, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙඑෙං, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකන

චත්තාරි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත චත්තාරි, විප්පයුත්කත චත්තාරි, අත්ථියා

චත්තාරි, නත්ථියාචත්තාරි, විගකත චත්තාරි, අවිගකතචත්තාරි. 

තිෙං 
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පටුන 

නකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා හජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, 

නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, 

ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

 ත්තෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා

න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා හජාකතඑෙං, නි ් කයඑෙං, 

ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකන එෙං, 

විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

ද්වාෙ ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 
න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නඋපනි ් යපච්චයා
නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා

 හජාකතඑෙං, නි ් කයඑෙං, ආහාක  එෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

චුද්ෙ ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා

නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයා  හජාකත එෙං, නි ් කය එෙං, අත්ථියා

එෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

එෙවී ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා
නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයානඉන්ද්රියපච්චයා…කප.… කනොවිගතපච්චයා

 හජාකතඑෙං, නි ් කයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

නආ ම්මණදුෙං 

315. නආ ම්මණපච්චයා කහතුයා පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච,  හජාකත

පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයපඤ්ච, ෙම්කමපඤ්ච, විපාකෙඑෙං, 

ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකනපඤ්ච, මග්කග පඤ්ච, විප්පයුත්කත 

පඤ්ච, අත්ථියාපඤ්ච, අවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 
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පටුන 

නආ ම්මණපච්චයා නකහතුපච්චයා හජාකතඑෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, 

නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, 

ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නඅධිපතිදුෙං 

316. නඅධිපතිපච්චයා කහතුයා  ත්ත  , ආ ම්මකණ ත්ත, අනන්තක 

 ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත  , අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, 

නි ් කය ත්ත  , උපනි ් කය ත්ත, පුක ජාකත  ත්ත, ආක වකන ත්ත, 

ෙම්කම  ත්ත  , විපාකෙ එෙං, ආහාක   ත්ත  , ඉන්ද්රිකය  ත්ත  , 

ඣාකන  ත්ත  , මග්කග  ත්ත  ,  ම්පයුත්කත  ත්ත, විප්පයුත්කත 

 ත්ත  , අත්ථියා  ත්ත  , නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, අවිගකත
 ත්ත  . 

තිෙං 

නඅධිපතිපච්චයානකහතුපච්චයාආ ම්මකණචත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

 මනන්තක චත්තාරි,  හජාකතචත්තාරි, අඤ්ඤමඤ්කඤචත්තාරි, නි ් කය 

චත්තාරි, උපනි ් කය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආක වකන චත්තාරි, 

ෙම්කම චත්තාරි, විපාකෙඑෙං, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකන

චත්තාරි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත චත්තාරි, විප්පයුත්කත චත්තාරි, අත්ථියා

චත්තාරි, නත්ථියාචත්තාරි, විගකතචත්තාරි, අවිගකතචත්තාරි. 

චතුක්ෙං 

නඅධිපතිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත
එෙං…කප.… අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නඅනන්ත ාදිදුොනි 

317. නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා

නඋපනි ් යපච්චයා. (නආ ම්මණපච්චය දි ං.) 

නපුක ජාතදුෙං 

318. නපුක ජාතපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා

 ත්ත, අනන්තක තීණි,  මනන්තක තීණි,  හජාකත ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නි ් කය  ත්ත, උපනි ් කය තීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කම  ත්ත, 

විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග ත්ත, 
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 ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා ත්ත, නත්ථියාතීණි, විගකත

තීණි, අවිගකත ත්ත. 

තිෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව, 

 මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, 

උපනි ් කය ද්කව, ආක වකන එෙං, ෙම්කම ද්කව, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව. 

චතුක්ෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත
එෙං…කප.… අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නපච්ඡාජාතදුෙං 

319. නපච්ඡාජාතපච්චයාකහතුයා ත්ත  , ආ ම්මකණ ත්ත, අධිපතියා

 ත්ත  , අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත  , 

අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නි ් කය  ත්ත  , උපනි ් කය  ත්ත, පුක ජාකත

 ත්ත, ආක වකන ත්ත, ෙම්කම  ත්ත  , විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත  , 

ඉන්ද්රිකය ත්ත  , ඣාකන ත්ත  , මග්කග  ත්ත  ,  ම්පයුත්කත  ත්ත, 

විප්පයුත්කත  ත්ත  , අත්ථියා  ත්ත  , නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, 
අවිගකත ත්ත  . 

තිෙං 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අනන්තක 

චත්තාරි,  මනන්තක  චත්තාරි,  හජාකතචත්තාරි, අඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, 

නි ් කය චත්තාරි, උපනි ් කය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආක වකන 

චත්තාරි, ෙම්කමචත්තාරි, විපාකෙඑෙං, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, 

ඣාකන චත්තාරි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත චත්තාරි, විප්පයුත්කත චත්තාරි, 

අත්ථියාචත්තාරි, නත්ථියාචත්තාරි, විගකතචත්තාරි, අවිගකතචත්තාරි. 

චතුක්ෙං 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත
එෙං…කප.… අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 
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නආක වනදුෙං 

320. නආක වනපච්චයාකහතුයා ත්ත  , ආ ම්මකණ ත්ත, අධිපතියා

 ත්ත  , අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත  , 

අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නි ් කය  ත්ත  , උපනි ් කය  ත්ත, පුක ජාකත

 ත්ත, ෙම්කම ත්ත  , විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත  , ඉන්ද්රිකය  ත්ත  , 

ඣාකන  ත්ත  , මග්කග  ත්ත  ,  ම්පයුත්කත  ත්ත, විප්පයුත්කත 

 ත්ත  , අත්ථියා  ත්ත  , නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, අවිගකත
 ත්ත  . 

තිෙං 

නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අනන්තක  

චත්තාරි,  මනන්තක  චත්තාරි,  හජාකතචත්තාරි, අඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, 

නි ් කය චත්තාරි, උපනි ් කය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ෙම්කම

චත්තාරි, විපාකෙඑෙං, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකනචත්තාරි, 

මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත චත්තාරි, විප්පයුත්කත චත්තාරි, අත්ථියා චත්තාරි, 

නත්ථියාචත්තාරි, විගකතචත්තාරි, අවිගකතචත්තාරි. 

චතුක්ෙං 

නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත
එෙං…කප.… අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නෙම්මදුෙං 

321. නෙම්මපච්චයා කහතුයා ත්ත, ආ ම්මකණ ත්ත, අධිපතියා ත්ත, 

අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ

 ත්ත, නි ් කය  ත්ත, උපනි ් කය  ත්ත, පුක ජාකත  ත්ත, ආක වකන

 ත්ත, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග  ත්ත, 

 ම්පයුත්කත  ත්ත, විප්පයුත්කත  ත්ත, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා  ත්ත, 

විගකත ත්ත, අවිගකත ත්ත. 

තිෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, 

 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කයඑෙං, පුක ජාකතඑෙං, ආක වකනඑෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකය
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එෙං, ඣාකන එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, 

නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

චතුක්ෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයඑෙං, ආහාක එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකත

එෙං. ( ංඛිත්තං.) 

නවිපාෙදුෙං 

322. නවිපාෙපච්චයා කහතුයා  ත්ත  , ආ ම්මකණ  ත්ත, අධිපතියා

 ත්ත  , අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත  , 

අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නි ් කය  ත්ත  , උපනි ් කය  ත්ත, පුක ජාකත

 ත්ත, ආක වකන  ත්ත, ෙම්කම  ත්ත  , ආහාක   ත්ත  , ඉන්ද්රිකය

 ත්ත  , ඣාකන  ත්ත  , මග්කග  ත්ත  ,  ම්පයුත්කත  ත්ත, 

විප්පයුත්කත  ත්ත  , අත්ථියා  ත්ත  , නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, 
අවිගකත ත්ත  . 

තිෙං 

නවිපාෙපච්චයානකහතුපච්චයාආ ම්මකණචත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

 මනන්තක චත්තාරි,  හජාකතචත්තාරි, අඤ්ඤමඤ්කඤචත්තාරි, නි ් කය 

චත්තාරි, උපනි ් කය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආක වකන චත්තාරි, 

ෙම්කමචත්තාරි, ආහාක චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකනචත්තාරි, මග්කග

තීණි,  ම්පයුත්කතචත්තාරි, විප්පයුත්කතචත්තාරි, අත්ථියාචත්තාරි, නත්ථියා

චත්තාරි, විගකතචත්තාරි, අවිගකතචත්තාරි. 

චතුක්ෙං 

නවිපාෙපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයඑෙං, ෙම්කමඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත එෙං.
( ංඛිත්තං.) 

නආො දුෙං 

323. නආහා පච්චයා  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය

එෙං, ෙම්කමඑෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. ( ංඛිත්තං.) 
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නඉන්ද්රියදුෙං 

324. නඉන්ද්රියපච්චයා  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය 

එෙං, ෙම්කමඑෙං, ආහාක එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නඣානදුෙං 

325. නඣානපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක 

එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය

එෙං, පුක ජාකතඑෙං, ෙම්කමඑෙං, විපාකෙඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, නත්ථියා එෙං, 

විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නඣානපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයඑෙං, ෙම්කමඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නමග් දුෙං 

326. නමග්ගපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක 

එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය

එෙං, පුක ජාකත එෙං, ආක වකනඑෙං, ෙම්කමඑෙං, විපාකෙඑෙං, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකන එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, 

අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නමග්ගපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක  

එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත
එෙං.( ංඛිත්තං.) 

න ම්පයුත්තදුෙං 

327. න ම්පයුත්තපච්චයා කහතුයා පඤ්ච, අධිපතියා පඤ්ච,  හජාකත

පඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයපඤ්ච, ෙම්කමපඤ්ච, විපාකෙඑෙං, 
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ආහාක  පඤ්ච, ඉන්ද්රිකය පඤ්ච, ඣාකන පඤ්ච, මග්කග පඤ්ච, විප්පයුත්කත

පඤ්ච, අත්ථියාපඤ්ච, අවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

න ම්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා  හජාකත එෙං…කප.… අවිගකත

එෙං. ( ංඛිත්තං.) 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

328. නවිප්පයුත්තපච්චයාකහතුයාතීණි, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියාතීණි, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කය තීණි, උපනි ් කය තීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත තීණි. 

තිෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව, 

 මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, 

උපනි ් කය ද්කව, ආක වකන එෙං ෙම්කම ද්කව, ආහාක  ද්කව, ඉන්ද්රිකය

ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියා

ද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව. 

චතුක්ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයඑෙං, ෙම්කමඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. ( ංඛිත්තං.) 

කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවිගතපච්චයා(නආ ම්මණපච්චය දි ං). 

පච්චයවාක පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 
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4. නි ් යවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

329. කු  ං ධම්මංනි ් ායකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා –

කු  ං එෙං ඛ්න්ධං නි ් ාය තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධනි ් ාය එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා. කු  ං ධම්මං නි ් ාය
අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කු ක  ඛ්න්කධ නි ් ාය
චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. කු  ං ධම්මං නි ් ාය කු ක ො ච අබයාෙකතො ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා.කු  ංඑෙංඛ්න්ධංනි ් ායතකයොඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ නි ් ාය එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

330. අකු  ං ධම්මංනි ් ායඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
–අකු  ංඑෙං ඛ්න්ධංනි ් ායතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධනි ් ාය
ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ං ධම්මං නි ් ාය අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අකු ක  ඛ්න්කධ නි ් ාය චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. අකු  ං
ධම්මං නි ් ායඅකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා–
අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං නි ් ාය තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධනි ් ායද්කවඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.

(3) 

331. අබයාෙතං ධම්මං නි ් ාය අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා –විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධංනි ් ායතකයො

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ නි ් ාය එකෙො ඛ්න්කධො

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං 

නි ් ාය තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ නි ් ාය එකෙො

ඛ්න්කධො ෙටත්තා ච රූපං, ද්කව ඛ්න්කධ නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච

රූපං; ඛ්න්කධනි ් ායවත්ථු, වත්ථුංනි ් ායඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතංනි ් ාය

තකයො මහාභූතා, තකයො මහාභූකත නි ් ාය එෙං මහාභූතං, ද්කව මහාභූකත

නි ් ාය ද්කව මහාභූතා, මහාභූකත නි ් ාය චිත්ත මුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; වත්ථුං නි ් ාය විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා

ඛ්න්ධා.(1) 
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අබයාෙතං ධම්මං නි ් ාය කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 

වත්ථුංනි ් ායකු  ාඛ්න්ධා.(2) 

අබයාෙතංධම්මංනි ් ාය අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

වත්ථුංනි ් ායඅකු  ාඛ්න්ධා.(3) 

අබයාෙතංධම්මංනි ් ායකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මා උප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා – වත්ථුං නි ් ාය කු  ා ඛ්න්ධා, මහාභූකත නි ් ාය 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(4) 

අබයාෙතංධම්මං නි ් ායඅකු ක ොච අබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති

කහතුපච්චයා – වත්ථුං නි ් ාය අකු  ා ඛ්න්ධා, මහාභූකත නි ් ාය

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(5) 

332. කු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්චධම්මංනි ් ායකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති 
කහතුපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච නි ් ාය තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චනි ් ාය ද්කවඛ්න්ධා.කු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්චධම්මංනි ් ාය අබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
කු ක  ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච නි ් ාය චිත්ත මුට්ඨානං රූපං. කු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්ච ධම්මංනි ් ාය කු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – කු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච නි ් ාය තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා, කු ක 

ඛ්න්කධචමහාභූකතචනි ් ායචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(3) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මංනි ් ාය අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
කහතුපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච නි ් ාය තකයො ඛ්න්ධා 

…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා. අකු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්ච ධම්මංනි ් ායඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–
අකු ක ඛ්න්කධච මහාභූකතචනි ් ායචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.අකු  ඤ්ච
අබයාෙතඤ්චධම්මංනි ් ාය අකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති
කහතුපච්චයා – අකු  ං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච නි ් ාය තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා, අකු ක 

ඛ්න්කධචමහාභූකතචනි ් ායචිත්ත මුට්ඨානං රූපං.(3) 

(යථාපච්චයවාක , එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 
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1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

333. කහතුයා  ත්ත  , ආ ම්මකණ  ත්ත, අධිපතියා  ත්ත  , 

අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත  , අඤ්ඤමඤ්කඤ

 ත්ත, නි ් කය ත්ත  , උපනි ් කය ත්ත, පුක ජාකත  ත්ත, ආක වකන

 ත්ත, ෙම්කම ත්ත  , විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත  , ඉන්ද්රිකය  ත්ත  , 

ඣාකන  ත්ත  , මග්කග  ත්ත  ,  ම්පයුත්කත  ත්ත, විප්පයුත්කත 

 ත්ත  , අත්ථියා  ත්ත  , නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, අවිගකත
 ත්ත  . 

(යථා පච්චයවාක , එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නි ් යවාක අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

334. අකු  ං ධම්මං නි ් ාය අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ නි ් ාය

විචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතො කමොකහො.(1) 

අබයාෙතංධම්මංනි ් ායඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා
– අකහතුෙං විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං නි ් ාය තකයො 

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, තකයො ඛ්න්කධ නි ් ාය එකෙො ඛ්න්කධො 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, ද්කව ඛ්න්ධ නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං
ඛ්න්ධං නි ් ාය තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ

නි ් ාය ද්කව ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං; ඛ්න්කධ නි ් ාය වත්ථු, වත්ථුං

නි ් ායඛ්න්ධා; එෙංමහාභූතංනි ් ායතකයොමහාභූතා…කප.… මහාභූකත

නි ් ාය චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං… 
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං
නි ් ාය තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත නි ් ාය ෙටත්තාරූපං

උපාොරූපං; චක්ඛ්ායතනං නි ් ාය චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං
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නි ් ාය ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං නි ් ාය අකහතුො විපාොබයාෙතා

කිරියාබයාෙතාඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතංධම්මංනි ් ායඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–

වත්ථුංනි ් ායවිචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(2) 

අකු  ඤ්ච අබයාෙතඤ්ච ධම්මංනි ් ාය අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච

නි ් ායවිචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

(යථාපච්චයවාක , එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

335. නකහතුයා චත්තාරි, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා  ත්ත  , 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන  ත්ත  , නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත  , නආහාක  

එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතපඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

නි ් යවාක පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

336. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා  ත්ත  , 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන ත්ත  , නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත  , න ම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත පඤ්ච. 

( ංඛිත්තං.) 

නි ් යවාක අනුක ොමපච්චනීයං. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

337. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අනන්තක  චත්තාරි, 

 මනන්තක  චත්තාරි,  හජාකතචත්තාරි, අඤ්ඤමඤ්කඤචත්තාරි, නි ් කය

චත්තාරි, උපනි ් කය චත්තාරි, පුක ජාකත චත්තාරි, ආක වකන චත්තාරි, 

ෙම්කමචත්තාරි, විපාකෙඑෙං, ආහාක  චත්තාරි, ඉන්ද්රිකයචත්තාරි, ඣාකන

චත්තාරි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත චත්තාරි, විප්පයුත්කත චත්තාරි, අත්ථියා

චත්තාරි, නත්ථියාචත්තාරි, විගකත චත්තාරි, අවිගකතචත්තාරි.( ංඛිත්තං.) 

නි ් යවාක පච්චනීයානුක ොමං. 

(පච්චයත්තංනාමනි ් යත්තං, නි ් යත්තංනාම පච්චයත්තං.) 

නි ් යවාක ො. 

5.  ං ට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

338. කු  ං ධම්මං ං ට්කඨොකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–

කු  ංඑෙංඛ්න්ධං ං ට්ඨාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ ං ට්කඨොඑකෙො 

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අකු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

අකු  ංඑෙංඛ්න්ධං ං ට්ඨාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ  ං ට්කඨොඑකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතංධම්මං ං ට්කඨොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා

–විපාොබයාෙතංකිරියාබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධං ං ට්ඨාතකයොඛ්න්ධා, තකයො 

ඛ්න්කධ  ං ට්කඨො එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා ද්කව ඛ්න්ධා; 

පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධං ං ට්ඨාතකයොඛ්න්ධා, තකයො

ඛ්න්කධ ං ට්කඨොඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ආ ම්මණාදිපච්චයා 
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339. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා… (අධිපති පටි න්ධික්ඛ්කණ නත්ථි.)
අනන්ත පච්චයා…  මනන්ත පච්චයා…  හජාතපච්චයා… 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නි ් යපච්චයා…උපනි ් යපච්චයා.( බ්බානිපොනි 
කහතුමූ ෙ දි ානි). 

පුක ජාතපච්චකයො 

340. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

පුක ජාතපච්චයා–කු  ංඑෙංඛ්න්ධං  ං ට්ඨාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ

 ං ට්කඨො එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං

පුක ජාතපච්චයා.(1) 

අකු  ංධම්මං ං ට්කඨොඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති පුක ජාතපච්චයා

– අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ  ං ට්කඨො

එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා; වත්ථුංපුක ජාතපච්චයා.

(1) 

අබයාෙතං ධම්මං  ං ට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
පුක ජාතපච්චයා – විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා

තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ  ං ට්කඨො එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ

 ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා; වත්ථුංපුක ජාතපච්චයා.(1) 

ආක වනපච්චකයො 

341. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො…කප.… අකු  ං ධම්මං…කප.…
අබයාෙතංධම්මං ං ට්කඨොඅබයාෙකතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආක වනපච්චයා
–කිරියාබයාෙතංඑෙංඛ්න්ධං ං ට්ඨා…කප.…. 

ෙම්මපච්චකයො 

342. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
ෙම්මපච්චයා…කප.…අකු  ංධම්මං  ං ට්කඨො…කප.…අබයාෙතංධම්මං
 ං ට්කඨො…කප.…. 

විපාෙපච්චකයො 

343. අබයාෙතං ධම්මං  ං ට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විපාෙපච්චයා– විපාොබයාෙතං…කප.…. 
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ආො ාදිපච්චයා 

344. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා … ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා…
 ම්පයුත්තපච්චයා.(ඉමානිපොනි කහතුපච්චය දි ානි.) 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

345. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
විප්පයුත්තපච්චයා–කු  ංඑෙංඛ්න්ධං  ං ට්ඨාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව

ඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා; වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. 

අකු  ංධම්මං…කප.…වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා. 

අබයාෙතංධම්මං…කප.…වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා. 

අත්ථිආදිපච්චයා 

346. කු  ං ධම්මං ං ට්කඨොකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅත්ථිපච්චයා… 
නත්ථිපච්චයා…විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා(කහතුපච්චය දි ං). 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

347. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකත තීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකන තීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
තීණි. 

කෙතුදුෙං 

348. කහතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි.(කහතුමූ ෙංවිත්ථාක තබ්බං.) 

ආක වනදුෙං 
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349. ආක වනපච්චයා කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කය තීණි, උපනි ් කය තීණි, පුක ජාකත තීණි, ෙම්කම තීණි, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතතීණි.
( ංඛිත්තං.) 

විපාෙදුෙං 

350. විපාෙපච්චයා කහතුයා එෙං, ආ ම්මකණ එෙං, අධිපතියා එෙං, 

අනන්තක  එෙං,  මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නි ් කය එෙං, උපනි ් කය එෙං, පුක ජාකත එෙං, ෙම්කම එෙං, ආහාක  

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකන එෙං, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, 

විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, නත්ථියා එෙං, විගකත එෙං, අවිගකත
එෙං…කප.…. 

 ං ට්ඨවාක අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

351. අකු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ  ං ට්කඨො

විචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතො කමොකහො.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං  ං ට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං 

 ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ  ං ට්කඨො එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව

ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා ද්කව ඛ්න්ධා; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං

එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ  ං ට්කඨො එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

නඅධිපතිආදිපච්චයා 

352. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅධිපතිපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප [ආුං ප්කප ( බ්බත්ථ)] 
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කු  ං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨාතකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨා
ද්කවඛ්න්ධා.අකු  ංධම්මං…කප.…අබයාෙතං ධම්මං…කප.…. 

නපච්ඡාජාත-නආක වනපච්චයා 

353. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා…තීණි.නආක වනපච්චයා… තීණි. 

නෙම්මපච්චකයො 

354. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

නෙම්මපච්චයා.කු ක  ඛ්න්කධ ං ට්ඨාකු  ාකචතනා.(1) 

අකු  ංධම්මං ං ට්කඨොඅකු ක ොධම්කමොඋප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා.

අකු ක ඛ්න්කධ ං ට්ඨාඅකු  ාකචතනා.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං  ං ට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නෙම්මපච්චයා. කිරියාබයාෙකත ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා කිරියාබයාෙතා කචතනා.

(1) 

නවිපාෙපච්චකයො 

355. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො…කප.… අකු  ං ධම්මං…කප.…
අබයාෙතංධම්මං  ං ට්කඨොඅබයාෙකතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා
–කිරියාබයාෙතංඑෙං ඛ්න්ධං. 

( ං ට්ඨවාක  පච්චනීයවිභඞ්කග නෙම්කම ච නවිපාකෙ ච පටි න්ධි 

නත්ථි; අවක ක සු බ්බත්ථඅත්ථි.) 

නඣානපච්චකයො 

356. අබයාෙතං ධම්මං  ං ට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණ හගතං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

නමග් පච්චකයො 

357. අබයාෙතං ධම්මං  ං ට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං
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 ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා ද්කව ඛ්න්ධා; 

අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

නවිප්පයුත්තපච්චකයො 

358. කු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප කු  ං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අකු  ං ධම්මං  ං ට්කඨො අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අකු  ං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අබයාෙතං ධම්මං  ං ට්කඨො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං
 ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා ද්කව ඛ්න්ධා.

(නවිප්පයුත්කතපටි න්ධිනත්ථි.)(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

359. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙතීණි, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

නකෙතුදුෙං 

360. නකහතුපච්චයානඅධිපතියාද්කව, නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකත

ද්කව, නආක වකනද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

තිෙං 

නකහතුපච්චයානඅධිපතිපච්චයානපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආක වකන ද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

චතුක්ෙං 
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නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආක වකන ද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කත ද්කව…කප.…. 

ඡක්ෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා 

නආක වනපච්චයා නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතද්කව. 

 ත්තෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා

නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාකෙ එෙං, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතඑෙං…කප.…. 

නවෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයානවිපාෙපච්චයා
නමග්ගපච්චයානවිප්පයුත්කතඑෙං. 

නඅධිපතිදුෙං 

361. නඅධිපතිපච්චයානකහතුයාද්කව, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 

නඅධිපතිපච්චයානකහතුපච්චයානපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආක වකන ද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව.( ංඛිත්තං.) 

නපුක ජාතදුෙං 

362. නපුක ජාතපච්චයානකහතුයාද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 
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නපුක ජාතපච්චයානකහතුපච්චයානඅධිපතියාද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආක වකන ද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කත ද්කව.( ංඛිත්තං.) 

නපච්ඡාජාත-නආක වනදුොනි 

363. නපච්ඡාජාතපච්චයා …කප.… නආක වනපච්චයා නකහතුයා ද්කව, 

නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 

නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයානඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකතද්කව, 

නපච්ඡාජාකත ද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව.( ංඛිත්තං.) 

නෙම්මදුෙං 

364. නෙම්මපච්චයා නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නවිපාකෙතීණි, නමග්කගඑෙං, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 

තිෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නමග්කග එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං. ( ංඛිත්තං.) 

නවිපාෙදුෙං 

365. නවිපාෙපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නමග්කගඑෙං, 
නවිප්පයුත්කතතීණි…කප.…. 

 ත්තෙං 

නවිපාෙපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා

නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නෙම්කම එෙං, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතද්කව.( ංඛිත්තං.) 
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නඣානදුෙං 

366. නඣානපච්චයා නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නමග්කග එෙං…කප.…. 

ඡක්ෙං 

නඣානපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා 
නආක වනපච්චයානමග්කගඑෙං. 

නමග් දුෙං 

367. නමග්ගපච්චයා නකහතුයා එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ

එෙං, නඣාකනඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

368. නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුයාද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකත 

තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
නමග්කගඑෙං. 

තිෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතියාද්කව, නපුක ජාකතද්කව, 

නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන ද්කව, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ ද්කව, 
නමග්කගඑෙං…කප.…. 

නවෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා
නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා 
නමග්කගඑෙං. 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 
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369. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත
තීණි. 

තිෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නවිප්පයුත්කත තීණි. 

චතුක්ෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
නවිප්පයුත්කතතීණි…කප.…. 

එොෙ ෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා
 මනන්ත පච්චයා  හජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් යපච්චයා 

උපනි ් යපච්චයා පුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, 

නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි. 

ද්වාෙ ෙං( ාක වනං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා

ආක වනපච්චයා නපච්ඡාජාකත තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ
තීණි…කප.…. 

කතවී ෙං( ාක වනං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා
ආක වනපච්චයා ෙම්මපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා

නපච්ඡාජාකතතීණි, නවිපාකෙතීණි. 

කත  ෙං( විපාෙං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා 

විපාෙපච්චයානපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං. 
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කතවී ෙං( විපාෙං) 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා 

විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා නපච්ඡාජාකත එෙං, 
නආක වකනඑෙං. 

ආ ම්මණදුෙං 

370. ආ ම්මණපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත

තීණිනපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි. 

තිෙං 

ආ ම්මණපච්චයා කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි.( ංඛිත්තං.) 

අධිපතිදුෙං 

371. අධිපතිපච්චයානපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකන

තීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිොදි 

අධිපතිපච්චයා කහතුපච්චයා. ( ංඛිත්තං.) 

අනන්ත ාදිදුොනි 

372. අනන්ත පච්චයා…  මනන්ත පච්චයා…  හජාතපච්චයා…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නි ් යපච්චයා…උපනි ් යපච්චයා. 

(යථාආ ම්මණමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

පුක ජාතදුෙං 

373. පුක ජාතපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, 
නමග්කගඑෙං. 

තිෙං 
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පුක ජාතපච්චයා කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි.( ංඛිත්තං.) 

ආක වනදුෙං 

374. ආක වනපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 

තිෙං 

ආක වනපච්චයා කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි.
( ංඛිත්තං.) 

ෙම්මදුෙං 

375. ෙම්මපච්චයානකහතුයාද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 

ෙම්මපච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි.( ංඛිත්තං.) 

විපාෙදුෙං 

376. විපාෙපච්චයානකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියාඑෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතඑෙං. 

තිෙං 

විපාෙපච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාඑෙං.( ංඛිත්තං.) 

ආො දුෙං 

377. ආහා පච්චයා නකහතුයාද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 
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තිෙං 

ආහා පච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි.( ංඛිත්තං.) 

ඉන්ද්රියදුෙං 

378. ඉන්ද්රියපච්චයානකහතුයාද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 

ඉන්ද්රියපච්චයා කහතුපච්චයානඅධිපතියා තීණි.( ංඛිත්තං.) 

ඣානදුෙං 

379. ඣානපච්චයා නකහතුයාද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

තිෙං 

ඣානපච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි.( ංඛිත්තං.) 

මග් දුෙං 

380. මග්ගපච්චයා නකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 

තිෙං 

මග්ගපච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි.( ංඛිත්තං.) 

 ම්පයුත්තදුෙං 

381.  ම්පයුත්තපච්චයානකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකත 

තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි. 
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තිෙං 

 ම්පයුත්තපච්චයාකහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි. ( ංඛිත්තං.) 

විප්පයුත්තදුෙං 

382. විප්පයුත්තපච්චයානකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, 

නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං. 

තිෙං 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි. 

චතුක්ෙං 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, 

නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 
නවිපාකෙතීණි…කප.…. 

ද්වාෙ ෙං 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා…කප.… 

පුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, 
නවිපාකෙ තීණි…කප.…. 

කතවී ෙං( ාක වනං) 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා 
ආක වනපච්චයා ෙම්මපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා

නපච්ඡාජාකතතීණි, නවිපාකෙතීණි. 

කතවී ෙං( විපාෙං) 

විප්පයුත්තපච්චයා කහතුපච්චයා…කප.… පුක ජාතපච්චයා ෙම්මපච්චයා

විපාෙපච්චයා ආහා පච්චයා…කප.… අවිගතපච්චයා නපච්ඡාජාකත එෙං, 
නආක වකන එෙං. 

අත්ථිආදිදුොදි 
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383. අත්ථිපච්චයා … නත්ථිපච්චයා…විගතපච්චයා… අවිගතපච්චයා…. 

(යථාආ ම්මණමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

384. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක 

ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, උපනි ් කය

ද්කව, පුක ජාකතද්කව, ආක වකනද්කව, ෙම්කමද්කව, විපාකෙඑෙං, ආහාක  

ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකත ද්කව. 

තිෙං 

නකහතුපච්චයානඅධිපතිපච්චයාආ ම්මකණද්කව…කප.…අවිගකතද්කව, 

( බ්බත්ථද්කව). 

චතුක්ෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, 

අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නි ් කය ද්කව, උපනි ් කය ද්කව, ආක වකනඑෙං, ෙම්කම ද්කව, විපාකෙ

එෙං, ආහාක ද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, ඣාකනද්කව, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කත

ද්කව, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියාද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකත
ද්කව…කප.…. 

 ත්තෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා 

නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, 

 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කයඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං,  ම්පයුත්කත

එෙං, අත්ථියා එෙං, නත්ථියා එෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං, ( බ්බත්ථ
එෙං)…කප.…. 

ෙ ෙං 
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නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා
නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා නමග්ගපච්චයා

නවිප්පයුත්තපච්චයාආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක  එෙං, 

 හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය එෙං, 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං,  ම්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, 

නත්ථියා එෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං.(නවිපාෙංනමග්ගංනවිප්පයුත්තං 
නෙම්මපච්චය දි ං.) 

නඅධිපතිදුෙං 

385. නඅධිපතිපච්චයාකහතුයාතීණි, ආ ම්මකණතීණි…කප.…අවිගකත
තීණි. 

තිෙං 

නඅධිපතිපච්චයානකහතුපච්චයාආ ම්මකණද්කව…කප.…අවිගකතද්කව. 

(නඅධිපතිමූ ෙංනකහතුම්හිඨිකතනනකහතුමූ ෙ දි ංොතබ්බං.) 

නපුක ජාතදුෙං 

386. නපුක ජාතපච්චයා කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි…කප.…

ආක වකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ එෙං. 

( බ්බානිපොනිවිත්ථාක තබ්බානි, ඉමානිඅලිඛිකතසුපකෙසුතීණි පඤ්හා.
නපුක ජාතමූ කෙනකහතුයාඨිකතනආක වකනචමග්කගචඑකෙොපඤ්කහො

ොතබ්කබො, අවක  ානි නකහතුපච්චය දි ානි. නපච්ඡාජාතපච්චයා
පරිපුණ්ණං නඅධිපතිපච්චය දි ං.) 

නෙම්මදුෙං 

387. නෙම්මපච්චයා කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කයතීණි, උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතතීණි. 

තිෙං 
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පටුන 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, 

 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කය එෙං, පුක ජාකතඑෙං, ආක වකනඑෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, 

නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

පඤ්චෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා 

ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය එෙං, ආහාක  එෙං, 

ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං,  ම්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, 

විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

(අවක  ානිපොනිඑකතනුපාකයනවිත්ථාක තබ්බානි. ංඛිත්තං.) 

නවිපාෙදුෙං 

388. නවිපාෙපච්චයා කහතුයා තීණි, ( ංඛිත්තං. පරිපුණ්ණං.) අවිගකත
තීණි. 

පඤ්චෙං 

නවිපාෙපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා 

ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, උපනි ් කය ද්කව, ආක වකන එෙං, 

ෙම්කම ද්කව, ආහාක  ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං, 

 ම්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව. 

(නවිපාෙමූ කෙඉෙංනානාෙ ණං, අවක  ානියථානකහතුමූ ෙං.) 

නඣානදුෙං 

389. නඣානපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක 

එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය

එෙං, පුක ජාකතඑෙං, ෙම්කමඑෙං, විපාකෙඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, නත්ථියා එෙං, 

විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 
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පටුන 

 ත්තෙං 

නඣානපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා

නආක වනපච්චයා නමග්ගපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, 

 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කය එෙං, පුක ජාකත එෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා එෙං, 

නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

නමග් දුෙං 

390. නමග්ගපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක 

එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය

එෙං, පුක ජාකතඑෙං, ආක වකනඑෙං, ෙම්කමඑෙං, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, ඣාකන එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, 

අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

පඤ්චෙං 

නමග්ගපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා

ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය එෙං, ෙම්කම එෙං, 

විපාකෙඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං,  ම්පයුත්කතඑෙං, 

විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියා එෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

ඡක්ොදි 

නමග්ගපච්චයානකහතුපච්චයා.( ංඛිත්තං.) 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

391. නවිප්පයුත්තපච්චයාකහතුයාතීණි, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියාතීණි, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කය තීණි, උපනි ් කය තීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත තීණි. 

තිෙං 
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නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව, 

 මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, 

උපනි ් කය ද්කව, ආක වකන එෙං, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  ද්කව, ඉන්ද්රිකය

ද්කව, ඣාකනද්කව, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කතද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියා

ද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව…කප.…. 

නවෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා
නපච්ඡාජාතපච්චයා (නආක වනපච්චයමූ ෙම්පි නකහතුමූ ෙ දි ං.)

නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා නමග්ගපච්චයා (ඉමානි තීණි මූ ානි

එෙ දි ානි) ආ ම්මකණඑෙං, අනන්තක එෙං,  මනන්තක එෙං,  හජාකත 

එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයඑෙං, උපනි ් කයඑෙං, ආහාක එෙං, 

ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං,  ම්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, 

විගකතඑෙං, අවිගකත එෙං. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

 ං ට්ඨවාක ො. 

6.  ම්පයුත්තවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

392. කු  ං ධම්මං  ම්පයුත්කතො කු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–කු  ංඑෙංඛ්න්ධං  ම්පයුත්තාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ

 ම්පයුත්කතොඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ  ම්පයුත්තාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

393. අකු  ං ධම්මං  ම්පයුත්කතො අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–අකු  ංඑෙංඛ්න්ධං  ම්පයුත්තාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ

 ම්පයුත්කතොඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ  ම්පයුත්තාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

394. අබයාෙතං ධම්මං  ම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං  ම්පයුත්තා

තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ  ම්පයුත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො, ද්කව ඛ්න්කධ

 ම්පයුත්තා ද්කව ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං
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 ම්පයුත්තා තකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ ම්පයුත්කතොඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කව

ඛ්න්කධ  ම්පයුත්තාද්කවඛ්න්ධා.( ංඛිත්තං.)(1) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

395. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
තීණි. 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

396. අකු  ං ධම්මං  ම්පයුත්කතො අකු ක ො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ  ම්පයුත්කතො

විචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

397. අබයාෙතං ධම්මං  ම්පයුත්කතො අබයාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙතං එෙං ඛ්න්ධං

 ම්පයුත්තාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ  ම්පයුත්කතොඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කව

ඛ්න්කධ ම්පයුත්තාද්කවඛ්න්ධා; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණවිපාොබයාෙතං

එෙං ඛ්න්ධං  ම්පයුත්තා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ ම්පයුත්කතො එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ ම්පයුත්තාද්කවඛ්න්ධා. ( ංඛිත්තං.)(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 
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398. නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි.( ංඛිත්තං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

399. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත
තීණි.( ංඛිත්තං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

400. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව, අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක 

ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය ද්කව, උපනි ් කය

ද්කව, පුක ජාකතද්කව, ආක වකන ද්කව, ෙම්කමද්කව, විපාකෙඑෙං, ආහාක 

ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කතද්කව, අත්ථියා ද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකතද්කව, අවිගකතද්කව.
( ංඛිත්තං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

 ම්පයුත්තවාක ො. 

( ං ට්ඨත්තංනාම ම්පයුත්තත්තං,  ම්පයුත්තත්තංනාම  ං ට්ඨත්තං.) 

7. පඤ්හාවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

401. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
කු  ාකහතූ ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.කු ක ො
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ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො – කු  ා කහතූ
චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො. කු ක ො ධම්කමො
කු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො – කු  ා
කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

402. අකු ක ො ධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් කහතුපච්චකයනපච්චකයො–
අකු  ා කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
අකු  ා කහතූ චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො.
අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන
පච්චකයො–අකු  ාකහතූ  ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

403. අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන
පච්චකයො–විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතාකහතූ ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ
විපාොබ්යාෙතා කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

කහතුපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

404. කු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–

ොනං ෙත්වා සී ං  මාදියිත්වා උකපො ථෙම්මං ෙත්වා තං පච්චකවක්ඛ්ති, 

පුබ්කබසුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානංපච්චකවක්ඛ්ති, 

ක ක්ඛ්ාකගොත්රභං පච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොොනංපච්චකවක්ඛ්න්ති, ක ක්ඛ්ාමග්ගා 

වුට්ඨහිත්වා මග්ගං පච්චකවක්ඛ්න්ති, ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා කු  ං

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, කචකතොපරියඤාකණන 
කු  චිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති. ආො ානඤ්චායතනකු  ං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනකු   ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකු  ං කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකු   ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. කු  ා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණ ් 
කචකතොපරියඤාණ ්  පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් යථාෙම්මූපගඤාණ ්  

අනාගතං ඤාණ ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

405. කු ක ො ධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො
– ොනං ෙත්වා සී ං  මාදියිත්වා උකපො ථෙම්මං ෙත්වා තං අ ් ාකෙති

අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා
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උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.පුබ්කබසුචිණ්ණානි

අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, 

විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ඣානා

වුට්ඨහිත්වාඣානං අ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංආ බ්භ  ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි 

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති. ඣාකන පරිහීකන 

විප්පටි ාරි ් කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.(2) 

406. කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො–අ හාමග්ගා වුට්ඨහිත්වාමග්ගංපච්චකවක්ඛ්ති; පුබ්කබසුචිණ්ණානි

පච්චකවක්ඛ්ති; කු  ං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප්ප ් ති; 
කචකතොපරියඤාකණන කු  චිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානාති. ක ක්ඛ්ා වා

පුථුජ්ජනා වාකු  ං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, කු ක 

නිුං ද්කධවිපාකෙො තො ම්මණතා උප්පජ්ජති.කු  ං අ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; 

තංආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, උද්ධච්චං

උප්පජ්ජති, කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති, අකු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො
තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. ආො ානඤ්චායතනකු  ං

විඤ්ඤාණඤ්චායතනවිපාෙ ් ච, කිරිය ් චආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකු  ං කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනවිපාෙ ්  ච, 
කිරිය ්  ච ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. කු  ා ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 

යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

407. අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො– ාගං අ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති. 

දිට්ඨිංඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, 

විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති.විචිකිච්ඡං

ආ බ්භ විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, 

කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. උද්ධච්චං ආ බ්භ උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති.කෙොමන ් ංආ බ්භ

කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං

උප්පජ්ජති.(1) 

408. අකු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො

– ක ක්ඛ්ා පහීකන කික ක  [පහීනකික ක  ( යා.)] පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

වික්ඛ්ම්භිකතකික ක  [වික්ඛ්ම්භිතකික ක ( යා.)] පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ 
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 මුොචිණ්කණ කික ක  ජානන්ති, ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා අකු  ං

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, කචකතොපරියඤාකණන
අකු  චිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති. අකු  ා ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 
යථාෙම්මූපගඤාණ ්  අනාගතං ඤාණ ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

409. අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – අ හා පහීකන කික ක  පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ  මුොචිණ්කණ

කික ක  ජානාති, අකු  ං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, 

කචකතොපරියඤාකණන අකු  චිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානාති, ක ක්ඛ්ා වා

පුථුජ්ජනාවාඅකු  ංඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් න්ති, කු ක 

නිුං ද්කධ විපාකෙොතො ම්මණතා උප්පජ්ජති.අකු  ංඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; 

තංආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, උද්ධච්චං

උප්පජ්ජති, කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. අකු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො
තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. අකු  ා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණ ් 
පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ්  යථාෙම්මූපගඤාණ ්  අනාගතං ඤාණ ්  

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

410. අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – අ හා   ං පච්චකවක්ඛ්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්ති. නිබ්බානං
   ් ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.අ හාචක්ඛුංඅනිච්චකතො
දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං…
රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං…
විපාොබයාෙකතකිරියාබයාෙකතඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විප ් ති, දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංප ් ති, දිබ්බායක ොතධාතුයා ද්ෙං සුණාති, 
කචකතොපරියඤාකණන විපාොබයාෙතකිරියාබයාෙතචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං 
ජානාති. ආො ානඤ්චායතනකිරියං විඤ්ඤාණඤ්චායතනකිරිය ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකිරියං
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකිරිය ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. 
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.  ද්ොයතනං
ක ොතවිඤ්ඤාණ ් … ගන්ධායතනං ඝානවිඤ්ඤාණ ් …   ායතනං

ජිව්හාවිඤ්ඤාණ ්  … ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අබයාෙතා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණ ් , 

කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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411. අබයාෙකතො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො – ක ක්ඛ්ා   ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති.
නිබ්බානං කගොත්රභ ්  කවොොන ්  මග්ග ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.
ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො
විප්ප ් න්ති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං… රූකප…  ද්කෙ… 
ගන්කධ… ක …ක ොට්ඨබ්කබ…වත්ථුං…විපාොබයාෙකතකිරියාබයාෙකත

ඛ්න්කධ අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් න්ති, දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපං

ප ් න්ති, දිබ්බාය ක ොතධාතුයා  ද්ෙං සුණන්ති, කචකතොපරියඤාකණන 
විපාොබයාෙතකිරියාබයාෙතචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති. අබයාෙතා
ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණ ්  කචකතොපරියඤාණ ්  
පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ්  අනාගතං ඤාණ ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. 

412. අබයාෙකතො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො–චක්ඛුංඅ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තංආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.
ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං… රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක …
ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… විපාොබයාෙකත කිරියාබයාෙකත ඛ්න්කධ

අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, 

විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.(3) 

අධිපතිපච්චකයො 

413. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – ොනං ෙත්වා සී ං

 මාදියිත්වාඋකපො ථෙම්මං ෙත්වා, තංගුං ංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ

සුචිණ්ණානි ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගුං ං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. ක ක්ඛ්ා කගොත්රභං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, 
කවොොනං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. ක ක්ඛ්ා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

ගුං ංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති.  ෙජාතාධිපති – කු  ාධිපති ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

414. කු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – ොනංෙත්වාසී ං මාදියිත්වාඋකපො ථෙම්මං ෙත්වා, තං

ගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංගුං ංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, පුබ්කබසුචිණ්ණානිගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තං ගුං ං

ෙත්වා  ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානං ගුං ං 
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ෙත්වා අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ගුං ං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි 
උප්පජ්ජති. 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අ හා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා

මග්ගං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති.  ෙජාතාධිපති – කු  ාධිපති

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කු ක ොධම්කමොකු   ් චඅබයාෙත ් චධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.  ෙජාතාධිපති – කු  ාධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

415. අකු ක ො ධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.

ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති –  ාගං ගුං ං ෙත්වා

අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ගුං ංෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති.

දිට්ඨිංගුං ංෙත්වා අ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංගුං ංෙත්වා ාකගො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨි උප්පජ්ජති.  ෙජාතාධිපති – අකු  ාධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

 ෙජාතාධිපති – අකු  ාධිපතිචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  අධිපති 

පච්චකයන පච්චකයො.  ෙජාතාධිපති – අකු  ාධිපති  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

416. අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අ හා  ංගුං ං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, නිබ්බානංගුං ංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති.නිබ්බානං   ්  

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.  ෙජාතාධිපති – 
විපාොබයාෙතකිරියාබයාෙතාධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – ක ක්ඛ්ා   ංගුං ං ෙත්වාපච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානංගුං ං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. නිබ්බානං කගොත්රභ ් , කවොොන ් , මග්ග ් 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අබයාෙකතො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛුංගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තංගුං ංෙත්වා

 ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං…
රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං…

විපාොබයාෙකත කිරියාබයාෙකතඛ්න්කධගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; 

තංගුං ංෙත්වා ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(3) 

අනන්ත පච්චකයො 

417. කු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–
පුරිමා පුරිමා කු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ඛ්න්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභ ් … අනුක ොමං
කවොොන ් … කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං මග්ග ්  අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 
කු  ං වුට්ඨාන ් … මග්කගො    ් … අනුක ොමං ක ක්ඛ්ාය
   මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ් 
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකු  ං    මාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – 
පුරිමා පුරිමා අකු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ඛ්න්ධානං 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ොධම්කමො අබයාෙත ් ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 

අකු  ංවුට්ඨාන ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො
–පුරිමාපුරිමාවිපාොබයාෙතාකිරියාබයාෙතාඛ්න්ධාපච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
විපාොබයාෙතානං කිරියාබයාෙතානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො.භවඞ්ගංආවජ්ජනාය…කිරියංවුට්ඨාන ් …අ හකතොඅනුක ොමං 
   මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ් 
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකිරියං    මාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතොධම්කමොකු   ් ධම්ම ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– 

ආවජ්ජනාකු  ානංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අබයාෙකතොධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– 

ආවජ්ජනාඅකු  ානංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

 මනන්ත පච්චකයො 

418. කු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ්  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
– පුරිමා පුරිමා කු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ඛ්න්ධානං
 මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභ ් … අනුක ොමං
කවොොන ් …කගොත්රභමග්ග ් …කවොොනං මග්ග ්  මනන්ත පච්චකයන
පච්චකයො. 

කු ක ොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ්  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 
කු  ං වුට්ඨාන ් … මග්කගො    ් … අනුක ොමං ක ක්ඛ්ාය
   මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ් 
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකු  ං    මාපත්තියා  මනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අකු ක ොධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ්  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– 
පුරිමා පුරිමා අකු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ඛ්න්ධානං 

 මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ්  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො 

– අකු  ංවුට්ඨාන ්  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්   මනන්ත පච්චකයන 
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං විපාොබයාෙතානං කිරියාබයාෙතානං ඛ්න්ධානං 
 මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.භවඞ්ගංආවජ්ජනාය…කිරියංවුට්ඨාන ් …
අ හකතො අනුක ොමං    මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ් 
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකිරියං    මාපත්තියා  මනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතොධම්කමොකු   ් ධම්ම ්  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො– 

ආවජ්ජනාකු  ානංඛ්න්ධානං මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතො ධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ්   මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො

–ආවජ්ජනාඅකු  ානංඛ්න්ධානං මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

 ෙජාතපච්චකයො 
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419. කු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො–
කු ක ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.
තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා

ද්වින්නංඛ්න්ධානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

කු  ාඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කු ක ොධම්කමොකු   ් චඅබයාෙත ් චධම්ම ්  හජාතපච්චකයන 
පච්චකයො – කු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා
එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

 හජාතපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො – 
අකු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො.තකයොඛ්න්ධාඑෙ ්  ඛ්න්ධ ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො.ද්කව

ඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානං හජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ් ධම්ම ්   හජාතපච්චකයනපච්චකයො – 

අකු  ාඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො – අකු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.තකයො
ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

 හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතොධම්කමො අබයාෙත ් ධම්ම ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො 

– විපාොබයාෙකතොකිරියාබයාෙකතොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා
එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙකතො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං  හජාතපච්චකයන 
පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  ෙටත්තා ච රූපානං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච
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රූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථු ්   හජාතපච්චකයන
පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. එෙං මහාභූතං

තිණ්ණන්නං මහාභූතානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. තකයො මහාභූතා
එෙ ්  මහාභූත ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව මහාභූතා ද්වින්නං 
මහාභූතානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා චිත්ත මුට්ඨානානං
රූපානං ෙටත්තාරූපානං උපාොරූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. බාහි ං
එෙංමහාභූතංතිණ්ණන්නංමහාභූතානං  හජාතපච්චකයනපච්චකයො.තකයො
මහාභූතා එෙ ්  මහාභූත ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව මහාභූතා
ද්වින්නං මහාභූතානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා උපාොරූපානං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ආහා  මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං
මහාභූතානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.තකයොමහාභූතාඑෙ ්  මහාභූත ් 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව මහාභූතා ද්වින්නං මහාභූතානං 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා උපාොරූපානං  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො. උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. තකයො මහාභූතා එෙ ්  මහාභූත ් 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව මහාභූතා ද්වින්නං මහාභූතානං 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා උපාොරූපානං  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො. අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. තකයො මහාභූතා එෙ ්  මහාභූත ් 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව මහාභූතා ද්වින්නං මහාභූතානං
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා ෙටත්තාරූපානං උපාොරූපානං

 හජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා අබයාෙත ්  ධම්ම ් 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො – කු  ා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා අබයාෙත ්  ධම්ම ්  
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො – අකු  ා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං  හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

420. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො – කු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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අකු ක ොධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො
– අකු ක ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො.තකයොඛ්න්ධා එෙ ් ඛ්න්ධ ් අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.

ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො – විපාොබයාෙකතොකිරියාබයාෙකතො එකෙොඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානංඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.තකයොඛ්න්ධාඑෙ ් ඛ්න්ධ ්  

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාොබයාෙකතොඑකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං වත්ථු ්  ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  වත්ථු ්  ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නං ඛ්න්ධානංවත්ථු ් 
ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථු ්  

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො. එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො. තකයො මහාභූතා එෙ ්  මහාභූත ්  අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො. ද්කව මහාභූතා ද්වින්නං මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන 

පච්චකයො; බාහි ං…ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං…අ ඤ්ඤ ත්තානං
එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව මහාභූතා ද්වින්නං මහාභූතානං 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නි ් යපච්චකයො 

421. කු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ් නි ් යපච්චකයනපච්චකයො –
කු ක ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.
තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා

ද්වින්නංඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

කු  ාඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කු ක ො ධම්කමොකු   ් චඅබයාෙත ් ච ධම්ම ් නි ් යපච්චකයන
පච්චකයො – කු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා
එෙ ්  ඛ්න්ධ ් චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.
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ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

නි ් යපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 
අකු ක ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.
තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා 

ද්වින්නංඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ් නි ් යපච්චකයනපච්චකයො – 

අකු  ාඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  

නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – අකු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.තකයො 
ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

නි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 
විපාොබයාෙකතො කිරියාබයාෙකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා
එෙ ් ඛ්න්ධ ් චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 
ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙකතො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං නි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  ෙටත්තා ච රූපානං 
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච
රූපානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථු ්  නි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. එෙං මහාභූතං
තිණ්ණන්නංමහාභූතානං නි ් යපච්චකයනපච්චකයො.තකයොමහාභූතාඑෙ ් 
මහාභූත ් නි ් යපච්චකයනපච්චකයො. ද්කවමහාභූතාද්වින්නංමහාභූතානං

නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං, 

ෙටත්තාරූපානං, උපාොරූපානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො; බාහි ං…
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං
තිණ්ණන්නං මහාභූතානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.තකයොමහාභූතාඑෙ ් 
මහාභූත ් නි ් යපච්චකයන පච්චකයො.ද්කවමහාභූතාද්වින්නංමහාභූතානං

නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා ෙටත්තාරූපානං, උපාොරූපානං
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් 
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නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ක ොතායතනං…කප.… ඝානායතනං…කප.… 

ජිව්හායතනං …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ්  නි ් යපච්චකයන 

පච්චකයො. වත්ථු විපාොබයාෙතානං කිරියාබයාෙතානං ඛ්න්ධානං
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 

අබයාෙකතො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො –

වත්ථුකු  ානංඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ් නි ් යපච්චකයනපච්චකයො – 

වත්ථුඅකු  ානංඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

422. කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා කු   ්  ධම්ම ් 
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – කු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.තකයොඛ්න්ධාචවත්ථුච
එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච

ද්වින්නංඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඅබයාෙත ් ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන
පච්චකයො – කු  ා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං 

නි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඅකු   ් ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන
පච්චකයො – අකු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච එෙ ්  ඛ්න්ධ ් 
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

නි ් යපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා අබයාෙත ්  ධම්ම ් 
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – අකු  ා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපනි ් යපච්චකයො 

423. කු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො

–ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො. 

ආ ම්මණූපනි ් කයො – ොනං ෙත්වා සී ං  මාදියිත්වා උකපො ථෙම්මං

ෙත්වා, තං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි ගුං ං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 
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ක ක්ඛ්ා කගොත්රභං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොොනං ගුං ං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති, ක ක්ඛ්ා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගුං ං ෙත්වා 
පච්චකවක්ඛ්න්ති. 

අනන්තරූපනි ් කයො – පුරිමාපුරිමාකු  ාඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානං
කු  ානං ඛ්න්ධානං උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං
කගොත්රභ ් … අනුක ොමං කවොොන ් … කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං
මග්ග ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො –  ද්ධං උපනි ් ාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං

උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති. සී ං…කප.…

සුතං…කප.…චාගං…කප.…පඤ්ඤංඋපනි ් යොනංකෙති, සී ං  මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං 

උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති.  ද්ධා… සී ං…

සුතං… චාකගො… පඤ්ඤා …  ද්ධාය… සී  ් … සුත ් … චාග ් …
පඤ්ඤාය උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

පඨම ්  ඣාන ්  පරිෙම්මං පඨම ්  ඣාන ්  උපනි ් යපච්චකයන 
පච්චකයො. දුතිය ්  ඣාන ්  පරිෙම්මං දුතිය ්  ඣාන ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. තතිය ්  ඣාන ්  පරිෙම්මං තතිය ් 
ඣාන ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. චතුත්ථ ්  ඣාන ්  පරිෙම්මං
චතුත්ථ ්  ඣාන ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 
ආො ානඤ්චායතන ්  පරිෙම්මං ආො ානඤ්චායතන ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. විඤ්ඤාණඤ්චායතන ්  පරිෙම්මං
විඤ්ඤාණඤ්චායතන ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ්  පරිෙම්මං ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ්  පරිෙම්මං
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පඨමං
ඣානං දුතිය ්  ඣාන ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. දුතියං ඣානං 
තතිය ් ඣාන ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.තතියංඣානංචතුත්ථ ් 
ඣාන ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. චතුත්ථං ඣානං
ආො ානඤ්චායතන ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.
ආො ානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතන ්  උපනි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. විඤ්ඤාණඤ්චායතනං ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. දිබ්බ ්  

චක්ඛු ්  පරිෙම්මං දිබ්බ ්  චක්ඛු ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.
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දිබ්බාය ක ොතධාතුයා පරිෙම්මං දිබ්බාය ක ොතධාතුයා උපනි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. ඉද්ධිවිධඤාණ ්  පරිෙම්මං ඉද්ධිවිධඤාණ ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. කචකතොපරියඤාණ ්  පරිෙම්මං
කචකතොපරියඤාණ ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.
පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ්  පරිෙම්මං පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. යථාෙම්මූපගඤාණ ්  පරිෙම්මං
යථාෙම්මූපගඤාණ ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. අනාගතං ඤාණ ් 
පරිෙම්මං අනාගතං ඤාණ ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. දිබ්බචක්ඛු
දිබ්බාය ක ොතධාතුයා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. දිබ්බක ොතධාතු
ඉද්ධිවිධඤාණ ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ඉද්ධිවිධඤාණං
කචකතොපරියඤාණ ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. කචකතොපරියඤාණං
පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 
පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණං යථාෙම්මූපගඤාණ ්  උපනි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. යථාෙම්මූපගඤාණං අනාගතං ඤාණ ්  උපනි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. පඨම ්  මග්ග ්  පරිෙම්මං පඨම ්  මග්ග ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. දුතිය ්  මග්ග ්  පරිෙම්මං දුතිය ් 
මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. තතිය ්  මග්ග ්  පරිෙම්මං
තතිය ්  මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. චතුත්ථ ්  මග්ග ්  
පරිෙම්මං චතුත්ථ ්  මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පඨකමො
මග්කගො දුතිය ්  මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. දුතිකයො මග්කගො
තතිය ්  මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. තතිකයො මග්කගො
චතුත්ථ ්  මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ක ක්ඛ්ා මග්ගං

උපනි ් ාය අනුප්පන්නං  මාපත්තිංඋප්පාකෙන්ති, උප්පන්නං  මාපජ්ජන්ති, 
 ඞ්ඛ්ාක අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් න්ති. මග්කගොක ක්ඛ්ානං

අත්ථප්පටි ම්භිොය, ධම්මප්පටි ම්භිොය, නිුං ත්තිප්පටි ම්භිොය, 

පටිභානප්පටි ම්භිොය, ඨානාඨානකෙො ල්  ්  උපනි ් යපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො. 

ආ ම්මණූපනි ් කයො – ොනං ෙත්වා සී ං  මාදියිත්වා උකපො ථෙම්මං

ෙත්වා තං ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති, තං ගුං ං ෙත්වා  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. පුබ්කබ සුචිණ්ණානි ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති

අභිනන්ෙති, තං ගුං ං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. ඣානා

වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති, තං ගුං ං ෙත්වා

 ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 
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පෙතූපනි ් කයො –  ද්ධං උපනි ් ාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති.
සී ං…කප.… සුතං…කප.… චාගං…කප.… පඤ්ඤං උපනි ් ාය මානං

ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති.  ද්ධා… සී ං… සුතං… චාකගො… පඤ්ඤා
 ාග ් … කෙො  ් … කමොහ ් … මාන ් … දිට්ඨියා… පත්ථනාය 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කු ක ො ධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො–

ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො. 

ආ ම්මණූපනි ් කයො – අ හා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගුං ං ෙත්වා
පච්චකවක්ඛ්ති. 

අනන්තරූපනි ් කයො – කු  ං වුට්ඨාන ් … මග්කගො    ් …
අනුක ොමං ක ක්ඛ්ාය    මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ්  
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකු  ං    මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො –  ද්ධං උපනි ් ාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, 
පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති. සී ං…කප.… සුතං…කප.…

චාගං…කප.… පඤ්ඤං උපනි ් ාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, 
පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති.  ද්ධා… සී ං… සුතං… චාකගො…
පඤ්ඤා ොයිෙ ්  සුඛ් ් … ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් …    මාපත්තියා
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. කු  ං ෙම්මං විපාෙ ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. අ හා මග්ගං උපනි ් ාය අනුප්පන්නං

කිරිය මාපත්තිං උප්පාකෙති, උප්පන්නං  මාපජ්ජති,  ඞ්ඛ්ාක  අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති. මග්කගො අ හකතො අත්ථප්පටි ම්භිොය, 

ධම්මප්පටි ම්භිොය, නිුං ත්තිප්පටි ම්භිොය, පටිභානප්පටි ම්භිොය, 
ඨානාඨානකෙො ල්  ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. මග්කගො 

   මාපත්තියාඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකු ක ොධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො. 

ආ ම්මණූපනි ් කයො –  ාගංගුං ංෙත්වා අ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති, තංගුං ං

ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. දිට්ඨිං ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති

අභිනන්ෙති, තංගුං ංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 
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අනන්තරූපනි ් කයො – පුරිමා පුරිමා අකු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානංඅකු  ානංඛ්න්ධානංඋපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො –  ාගං උපනි ් ායපාණංහනති, අදින්නංආදියති, මු ා

භණති, පිසුණං භණති,  ුං  ං භණති,  ම් ං ප පති,  න්ධිං ඡින්ෙති, 

නිල්ක ොපං හ ති, එොගාරිෙංෙක ොති, පරිපන්කථතිට්ඨති, ප ො ං ගච්ඡති, 

ගාමඝාතං ෙක ොති, නිගමඝාතං ෙක ොති, මාත ං ජීවිතා කවොක ොකපති, පිත ං

ජීවිතා කවොක ොකපති, අ හන්තං ජීවිතා කවොක ොකපති, දුට්කඨන චිත්කතන

තථාගත ් ක ොහිතංඋප්පාකෙති,  ඞ්ඝංභින්ෙති. කෙො ංඋපනි ් ාය…කප.…
කමොහං උපනි ් ාය…කප.… මානං උපනි ් ාය…කප.… දිට්ඨිං 
උපනි ් ාය…කප.… පත්ථනං උපනි ් ාය පාණං හනති…කප.…  ඞ්ඝං
භින්ෙති.  ාකගො… කෙොක ො… කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා
 ාග ් … කෙො  ් … කමොහ ් … මාන ් … දිට්ඨියා… පත්ථනාය
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පාණාතිපාකතො පාණාතිපාත ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පාණාතිපාකතො අදින්නාොන ් …කප.…
ොකමසුමිච්ඡාචා  ් …කප.… මු ාවාෙ ් …කප.…පිසුණායවාචාය…කප.…
 ුං  ාය වාචාය…කප.…  ම් ප්ප ාප ් …කප.… අභිජ්ඣාය…කප.…
බයාපාෙ ් …කප.… මිච්ඡාදිට්ඨියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 
අදින්නාොනං අදින්නාොන ් … ොකමසුමිච්ඡාචා  ් … මු ාවාෙ ් …
( ංඛිත්තං) මිච්ඡාදිට්ඨියා… පාණාතිපාත ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.
(චක්ෙං බන්ධිතබ්බං.) ොකමසුමිච්ඡාචාක ො…කප.… මු ාවාකෙො…කප.…
පිසුණවාචා…කප.…  ුං  වාචා…කප.…  ම් ප්ප ාකපො…කප.…
අභිජ්ඣා…කප.… බයාපාකෙො…කප.… මිච්ඡාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨියා 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. මිච්ඡාදිට්ඨි පාණාතිපාත ් …
අදින්නාොන ් … ොකමසුමිච්ඡාචා  ් …මු ාවාෙ ් …පිසුණායවාචාය…
 ුං  ාය වාචාය…  ම් ප්ප ාප ් … අභිජ්ඣාය… බයාපාෙ ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. මාතුඝාතිෙම්මං මාතුඝාතිෙම්ම ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. මාතුඝාතිෙම්මං පිතුඝාතිෙම්ම ් 
උපනි ් ය…කප.… අ හන්තඝාතිෙම්ම ් … ුං හිුං ප්පාෙෙම්ම ් …
 ඞ්ඝකභෙෙම්ම ් … නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.
පිතුඝාතිෙම්මං පිතුඝාතිෙම්ම ් … අ හන්තඝාතිෙම්ම ් … 

ුං හිුං ප්පාෙෙම්ම ් …  ඞ්ඝකභෙෙම්ම ් … නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා… 
මාතුඝාතිෙම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. අ හන්තඝාතිෙම්මං 
අ හන්තඝාතිෙම්ම ් … ුං හිුං ප්පාෙෙම්ම ් …කප.… ුං හිුං ප්පාෙෙම්මං 
ුං හිුං ප්පාෙෙම්ම ් …කප.…  ඞ්ඝකභෙෙම්මං  ඞ්ඝකභෙෙම්ම ් …කප.… 
නියතමිච්ඡාදිට්ඨි නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 
නියතමිච්ඡාදිට්ඨි මාතුඝාතිෙම්ම ්  උපනි ් ය…කප.…
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අ හන්තඝාතිෙම්ම ් … ුං හිුං ප්පාෙෙම්ම ් …  ඞ්ඝකභෙෙම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.(චක්ෙංොතබ්බං.)(1) 

අකු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො –  ාගං උපනි ් ාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං

උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති. කෙො ං…කප.…
කමොහං…කප.… මානං…කප.… දිට්ඨිං…කප.… පත්ථනං උපනි ් ාය ොනං 

කෙති, සී ං මාදියති, උකපො ථෙම්මංෙක ොති, ඣානංඋප්පාකෙති, විප ් නං

උප්පාකෙති, මග්ගං උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති.
 ාකගො… කෙොක ො… කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා  ද්ධාය…

සී  ් … සුත ් … චාග ්  … පඤ්ඤාය උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.

පාණං හන්ත්වා ත ්  පටිඝාතත්ථාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං 

උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති. අදින්නං
ආදියිත්වා…කප.… මු ාභණිත්වා…කප.…පිසුණංභණිත්වා…කප.… ුං  ං
භණිත්වා…කප.…  ම් ං ප පිත්වා…කප.…  න්ධිං ඡින්දිත්වා…කප.…
නිල්ක ොපං හරිත්වා…කප.… එොගාරිෙං ෙරිත්වා…කප.… පරිපන්කථ
ඨත්වා…කප.… ප ො ං ගන්ත්වා…කප.… ගාමඝාතං ෙරිත්වා…කප.… 

නිගමඝාතං ෙරිත්වා ත ්  පටිඝාතත්ථාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං

උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති. මාත ං ජීවිතා

කවොක ොකපත්වා ත ්  පටිඝාතත්ථාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, 
උකපො ථෙම්මං ෙක ොති. පිත ං ජීවිතා කවොක ොකපත්වා…කප.… අ හන්තං
ජීවිතා කවොක ොකපත්වා…කප.… දුට්කඨන චිත්කතන තථාගත ්  ක ොහිතං 

උප්පාකෙත්වා…කප.… ඞ්ඝංභින්දිත්වාත ් පටිඝාතත්ථායොනංකෙති, සී ං 

 මාදියති, උකපො ථෙම්මංෙක ොති.(2) 

අකු ක ොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො 

– අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො. 

අනන්තරූපනි ් කයො – අකු  ං වුට්ඨාන ්  උපනි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො –  ාගං උපනි ් ාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, 
පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති. කෙො ං…කප.… කමොහං…කප.… මානං 

…කප.… දිට්ඨිං…කප.… පත්ථනං උපනි ් ාය අත්තානං ආතාකපති

පරිතාකපති, පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති.  ාකගො… කෙොක ො … 
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කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා ොයිෙ ්  සුඛ් ් … ොයිෙ ් 
දුක්ඛ් ් …   මාපත්තියාඋපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. අකු  ංෙම්මං

විපාෙ ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන 

පච්චකයො–ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො. 

ආ ම්මණූපනි ් කයො – අ හා  ංගුං ං ෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති, නිබ්බානං

ගුං ංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති, නිබ්බානං   ්  උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

අනන්තරූපනි ් කයො – පුරිමා පුරිමා විපාොබයාෙතා, කිරියාබයාෙතා
ඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංවිපාොබයාෙතානං කිරියාබයාෙතානංඛ්න්ධානං
උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.භවඞ්ගංආවජ්ජනාය…කිරියං වුට්ඨාන ් …
අ හකතො අනුක ොමං    මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ්  
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකිරියං    මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයන
පච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො – ොයිෙංසුඛ්ංොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ් දුක්ඛ් ් , 
   මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ොයිෙං දුක්ඛ්ං ොයිෙ ් 

සුඛ් ් , ොයිෙ ් දුක්ඛ් ් ,    මාපත්තියාඋපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.

උතු ොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් ,    මාපත්තියා 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. කභොජනං ොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ් 

දුක්ඛ් ් ,    මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ක නා නං

ොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් ,    මාපත්තියා
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතු…

කභොජනං… ක නා නං ොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් , 
   මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.    මාපත්ති ොයිෙ ් 
සුඛ් ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

අ හාොයිෙංසුඛ්ංඋපනි ් ායඅනුප්පන්නංකිරිය මාපත්තිං උප්පාකෙති, 

උප්පන්නං මාපජ්ජති,  ඞ්ඛ්ාක අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො විප ් ති.

ොයිෙං දුක්ඛ්ං…උතුං…කභොජනං … ක නා නං උපනි ් ාය අනුප්පන්නං

කිරිය මාපත්තිං උප්පාකෙති, උප්පන්නං  මාපජ්ජති,  ඞ්ඛ්ාක  අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් ති.(1) 

අබයාෙකතොධම්කමොකු   ් ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො. 
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ආ ම්මණූපනි ් කයො – ක ක්ඛ්ා   ං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, 
නිබ්බානං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. නිබ්බානං කගොත්රභ ් …
කවොොන ් …මග්ග ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

අනන්තරූපනි ් කයො – ආවජ්ජනා කු  ානං ඛ්න්ධානං
උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො – ොයිෙංසුඛ්ංඋපනි ් ාය ොනංකෙති, සී ං මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං

උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති. ොයිෙං දුක්ඛ්ං…

උතුං… කභොජනං… ක නා නං උපනි ් ාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං

උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති. ොයිෙං සුඛ්ං… 
ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතු… කභොජනං… ක නා නං  ද්ධාය… සී  ් …

සුත ් …චාග ් …පඤ්ඤාය උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතොධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො 

– ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො. 

ආ ම්මණූපනි ් කයො – චක්ඛුං ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති, තං

ගුං ං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.…
ඝානං…කප.…ජිව්හං…කප.…ොයං…කප.…රූකප…කප.… ද්කෙ…කප.…
ගන්කධ…කප.…  ක …කප.… ක ොට්ඨබ්කබ…කප.… වත්ථුං…කප.…

විපාොබයාෙකතකිරියාබයාෙකතඛ්න්කධගුං ං ෙත්වාඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති, 

තංගුං ංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. 

අනන්තරූපනි ් කයො – ආවජ්ජනා අකු  ානං ඛ්න්ධානං
උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො – ොයිෙං සුඛ්ං උපනි ් ාය පාණං හනති, අදින්නං

ආදියති, මු ා භණති, පිසුණං භණති,  ුං  ං භණති,  ම් ං ප පති,  න්ධිං 

ඡින්ෙති, නිල්ක ොපං හ ති, එොගාරිෙංෙක ොති, පරිපන්කථ තිට්ඨති, ප ො ං

ගච්ඡති, ගාමඝාතංෙක ොති, නිගමඝාතංෙක ොති, මාත ංජීවිතාකවොක ොකපති, 

පිත ංජීවිතාකවොක ොකපති, අ හන්තංජීවිතාකවොක ොකපති, දුට්කඨනචිත්කතන

තථාගත ්  ක ොහිතංඋප්පාකෙති,  ඞ්ඝංභින්ෙති. 

ොයිෙං දුක්ඛ්ං…කප.… උතුං…කප.… කභොජනං…කප.… ක නා නං
උපනි ් ාය පාණංහනති…( ංඛිත්තං.) ඞ්ඝංභින්ෙති. 
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ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතු… කභොජනං… ක නා නං
 ාග ් … කෙො  ් … කමොහ ් … මාන ් … දිට්ඨියා… පත්ථනාය

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

පුක ජාතපච්චකයො 

424. අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො– ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – අ හා චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො
විප ් ති. ක ොතං…කප.… ඝානං…කප.… ජිව්හං…කප.… ොයං…කප.…
රූකප…කප.…  ද්කෙ…කප.… ගන්කධ…කප.…  ක …කප.…

ක ොට්ඨබ්කබ…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, 

දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං ප ් ති, දිබ්බාය ක ොතධාතුයා  ද්ෙං සුණාති.
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.  ද්ොයතනං
ක ොතවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ගන්ධායතනං ඝානවිඤ්ඤාණ ් …කප.…
  ායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ක ොට්ඨබ්බායතනං
ොයවිඤ්ඤාණ ් පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො. ක ොතායතනං ක ොතවිඤ්ඤාණ ්  …කප.… ඝානායතනං
ඝානවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ජිව්හායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණ ් …කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ්  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු
විපාොබයාෙතානං කිරියාබයාෙතානං ඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

අබයාෙකතො ධම්කමොකු   ්  ධම්ම ්  පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං අනිච්චකතො
දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති. ක ොතං…කප.… ඝානං…කප.…
ජිව්හං…කප.… ොයං…කප.… රූකප…කප.…  ද්කෙ…කප.…
ගන්කධ…කප.…  ක …කප.… ක ොට්ඨබ්කබ…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො
දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො විප ් න්ති. දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංප ් න්ති.දිබ්බාය
ක ොතධාතුයා ද්ෙංසුණන්ති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු කු  ානං ඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 
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අබයාෙකතොධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො– 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුංඅ ් ාකෙති

අභිනන්ෙති, තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා

උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.…
ඝානං…කප.…ජිව්හං…කප.…ොයං…කප.…රූකප…කප.… ද්කෙ…කප.…
ගන්කධ…කප.…  ක …කප.… ක ොට්ඨබ්කබ…කප.… වත්ථුං අ ් ාකෙති

අභිනන්ෙති, තංආ බ්භ ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු අකු  ානං ඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චකයො 

425. කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පච්ඡාජාතා කු  ා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  ොය ් 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ්  පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො–
පච්ඡාජාතාඅකු  ාඛ්න්ධාපුක ජාත ් ඉම ් ොය ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන 

පච්චකයො – පච්ඡාජාතා විපාොබයාෙතාකිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා පුක ජාත ් 

ඉම ්  ොය ් පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආක වනපච්චකයො 

426. කු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ් ආක වනපච්චකයනපච්චකයො – 
පුරිමා පුරිමා කු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ඛ්න්ධානං 
ආක වනපච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභ ් … අනුක ොමං
කවොොන ් … කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං මග්ග ්  ආක වනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ් ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – 

පුරිමා පුරිමා අකු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකු  ානං ඛ්න්ධානං 

ආක වනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අබයාෙකතොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් ආක වනපච්චකයනපච්චකයො 

– පුරිමාපුරිමාකිරියාබයාෙතාඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංකිරියාබයාෙතානං 

ඛ්න්ධානංආක වනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චකයො 

427. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

කු  ාකචතනා ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

 හජාතා, නානාක්ඛ්ණිො [නානාඛ්ණිො (ෙ.)].  ෙජාතා – කු  ා කචතනා
චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛ්ණිො – කු  ා කචතනා විපාොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කු ක ො ධම්කමොකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ් ෙම්මපච්චකයන 
පච්චකයො – කු  ා කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

අකු  ාකචතනා ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

 හජාතා, නානාක්ඛ්ණිො.  ෙජාතා – අකු  ා කචතනා චිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අකු  ා කචතනා

විපාොනංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකු ක ො ධම්කමොඅකු   ් චඅබයාෙත ් ච ධම්ම ් ෙම්මපච්චකයන
පච්චකයො – අකු  ා කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො – 

විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං, 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ 
විපාොබයාෙතා කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.කචතනාවත්ථු ් ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චකයො 
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428. අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  විපාෙපච්චකයන
පච්චකයො – විපාොබයාෙකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා
එෙ ්  ඛ්න්ධ ් චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානං විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.
ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙකතො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං විපාෙපච්චකයන 
පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  ෙටත්තා ච රූපානං
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච
රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථු ්  විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

ආො පච්චකයො 

429. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො –

කු  ාආහා ා ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංආහා පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො – 

කු  ාආහා ාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංආහා පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කු ක ොධම්කමොකු   ් චඅබයාෙත ් චධම්ම ් ආහා පච්චකයන 

පච්චකයො–කු  ාආහා ා ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො –
අකු  ාආහා ා ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංආහා පච්චකයන පච්චකයො. 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො – 

අකු  ාආහා ාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංආහා පච්චකයන පච්චකයො. (2) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  

ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අකු  ා ආහා ා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංආහා පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො– 
විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා ආහා ා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංආහා පච්චකයනපච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ
විපාොබයාෙතා ආහා ා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං 
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ආහා පච්චකයන පච්චකයො. ෙබළීොක ො ආහාක ො ඉම ්  ොය ් 

ආහා පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

ඉන්ද්රියපච්චකයො 

430. කු ක ො ධම්කමොකු   ්  ධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො –

කු  ාඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – 

කු  ාඉන්ද්රියාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

කු ක ොධම්කමොකු   ් චඅබයාෙත ් චධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො–කු  ාඉන්ද්රියා ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – 

අකු  ාඉන්ද්රියා ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො –

අකු  ාඉන්ද්රියාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අකු  ා ඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො–
විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා ඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.පටි න්ධික්ඛ්කණ 

විපාොබයාෙතා ඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  

ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො. ක ොතින්ද්රියං ක ොතවිඤ්ඤාණ ්  …කප.…
ඝානින්ද්රියං ඝානවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ජිව්හින්ද්රියං 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණ ් …කප.…ොයින්ද්රියංොයවිඤ්ඤාණ ් ඉන්ද්රියපච්චකයන 

පච්චකයො.රූපජීවිතින්ද්රියංෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඣානපච්චකයො 
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431. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ් ඣානපච්චකයන පච්චකයො –
කු  ානිඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඣානපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ඣානපච්චකයන පච්චකයො –
කු  ානිඣානඞ්ගානිචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංඣානපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

කු ක ොධම්කමොකු   ්  ච අබයාෙත ් චධම්ම ් ඣානපච්චකයන 
පච්චකයො – කු  ානි ඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඣානපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ඣානපච්චකයන පච්චකයො – 
අකු  ානි ඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ඣානපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ඣානපච්චකයන පච්චකයො – 
අකු  ානි ඣානඞ්ගානි චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං ඣානපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ් 
ඣානපච්චකයන පච්චකයො – අකු  ානි ඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඣානපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතො ධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ්  ඣානපච්චකයනපච්චකයො–
විපාොබයාෙතානිකිරියාබයාෙතානිඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඣානපච්චකයනපච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ
විපාොබයාෙතානි ඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානංඣානපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

මග් පච්චකයො 

432. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන පච්චකයො –
කු  ානි මග්ගඞ්ගානි ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං මග්ගපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – 

කු  ානිමග්ගඞ්ගානිචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 
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කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන 
පච්චකයො – කු  ානි මග්ගඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – 
අකු  ානිමග්ගඞ්ගානි ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – 

අකු  ානිමග්ගඞ්ගානිචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

අකු ක ොධම්කමොඅකු   ් චඅබයාෙත ් චධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන
පච්චකයො – අකු  ානි මග්ගඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ් ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයනපච්චකයො – 
විපාොබයාෙතානිකිරියාබයාෙතානි මග්ගඞ්ගානි ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං මග්ගපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ 
විපාොබයාෙතානි මග්ගඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 ම්පයුත්තපච්චකයො 

433. කු ක ො ධම්කමොකු   ් ධම්ම ්  ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො
– කු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං  ම්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්   ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

ද්කව ඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානං ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ොධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ්  ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො – 
අකු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං  ම්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්   ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානං  ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්   ම්පයුත්තපච්චකයන 
පච්චකයො – විපාොබයාෙකතොකිරියාබයාෙකතො එකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං  ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ් 
 ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
 ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙකතො එකෙො



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

154 

පටුන 

ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං  ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. තකයො
ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්   ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා

ද්වින්නංඛ්න්ධානං ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

434. කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – කු  ා ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

කු  ා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

අකු ක ොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො

–  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – අකු  ා ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අකු  ා ඛ්න්ධා

පුක ජාත ් ඉම ් ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො –  හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – විපාොබයාෙතා
කිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන
පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොබයාෙතා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථු ්  විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.

ක ොතායතනං ක ොතවිඤ්ඤාණ ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 
ඝානායතනංඝානවිඤ්ඤාණ ්  විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. ජිව්හායතනං
ජිව්හාවිඤ්ඤාණ ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණ ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු විපාොබයාෙතානං

කිරියාබයාෙතානං ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  ොය ් 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අබයාෙකතොධම්කමොකු   ් ධම්ම ් විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො– 

පුක ජාතං වත්ථුකු  ානංඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අබයාෙකතොධම්කමොඅකු   ් ධම්ම ් විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො

– පුක ජාතං වත්ථුඅකු  ානංඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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අත්ථිපච්චකයො 

435. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –
කු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා

ද්වින්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

 හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – කු  ාඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – කු  ා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 

ොය ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. කු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා
එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 
ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –
අකු ක ොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා 

ද්වින්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –

 හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – අකු  ාඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අකු  ාඛ්න්ධාපුක ජාත ් ඉම ් 

ොය ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකු ක ොධම්කමොඅකු   ් චඅබයාෙත ් චධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො – අකු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා
එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අබයාෙකතොධම්කමො අබයාෙත ් ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො – 

 හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.  ෙජාකතො – 
විපාොබයාෙකතො කිරියාබයාෙකතො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
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චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා
එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං 
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාොබයාෙකතොඑකෙොඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.තකයො
ඛ්න්ධාඑෙ ් ඛ්න්ධ ්  ෙටත්තාචරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
ඛ්න්ධා වත්ථු ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො.එෙංමහාභූතංතිණ්ණන්නං මහාභූතානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.
තකයොමහාභූතාඑෙ ් මහාභූත ් අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.ද්කවමහාභූතා
ද්වින්නංමහාභූතානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.මහාභූතා චිත්ත මුට්ඨානානං
රූපානංෙටත්තාරූපානං උපාොරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. බාහි ං…
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං
තිණ්ණන්නං මහාභූතානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.තකයොමහාභූතාඑෙ ් 
මහාභූත ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව මහාභූතා ද්වින්නං මහාභූතානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. මහාභූතා ෙටත්තාරූපානං උපාොරූපානං
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – අ හාචක්ඛුංඅනිච්චකතො දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් ති…
ක ොතං…කප.… ඝානං…කප.… ජිව්හං…කප.… ොයං…කප.…
රූකප…කප.…  ද්කෙ…කප.… ගන්කධ…කප.…  ක …කප.… ක ොට්ඨබ්කබ 

…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, දිබ්කබන

චක්ඛුනා රූපං ප ් ති; දිබ්බාය ක ොතධාතුයා  ද්ෙං සුණාති. රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.  ද්ොයතනං…කප.… 
ක ොට්ඨබ්බායතනංොයවිඤ්ඤාණ ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.චක්ඛ්ායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ක ොතායතනං
ක ොතවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ඝානායතනං ඝානවිඤ්ඤාණ ් …කප.…
ජිව්හායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු විපාොබයාෙතානං කිරියාබයාෙතානං 

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – විපාොබයාෙතා
කිරියාබයාෙතා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො. ෙබ්ළීොක ොආොක ො ඉම ් ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අබයාෙකතො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 

පුක ජාතං ක ක්ඛ්ාවාපුථුජ්ජනාවාචක්ඛුංඅනිච්චකතො දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො
විප ් න්ති…ක ොතං…කප.…ඝානං…කප.…ජිව්හං…කප.…ොයං…කප.… 

රූකප…කප.…  ද්කෙ…කප.… ගන්කධ…කප.…  ක …කප.…
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ක ොට්ඨබ්කබ…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, 

දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංප ් න්ති, දිබ්බාය ක ොතධාතුයා ද්ෙංසුණන්ති.වත්ථු

කු  ානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අබයාෙකතො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 

පුක ජාතං චක්ඛුංඅ ් ාකෙති, අභිනන්ෙති; තංආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.
ක ොතං…කප.… ඝානං…කප.… ජිව්හං…කප.… ොයං…කප.…
රූකප…කප.…  ද්කෙ…කප.… ගන්කධ…කප.…  ක …කප.… 

ක ොට්ඨබ්කබ…කප.… වත්ථුං අ ් ාකෙති, අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. වත්ථු අකු  ානං ඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා කු   ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො –  ෙජාතං, පුක ජාතං.  හජාකතො – කු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච
වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධාචවත්ථුචද්වින්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කු ක ො චඅබයාෙකතොචධම්මාඅබයාෙත ්  ධම්ම ් අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො–  ෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.  හජාතා–කු  ාඛ්න්ධා
ච මහාභූතා ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
පච්ඡාජාතා – කු  ා ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉම ්  ොය ් 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා කු  ා ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච 

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා අකු   ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො –  ෙජාතං, පුක ජාතං.  හජාකතො – අකු ක ො එකෙො ඛ්න්කධො ච
වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා ච
වත්ථුචඑෙ ් ඛ්න්ධ ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.ද්කවඛ්න්ධාච වත්ථුච

ද්වින්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අකු ක ොචඅබයාෙකතොචධම්මාඅබයාෙත ් ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො –  ෙජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.  හජාතා – අකු  ා
ඛ්න්ධාචමහාභූතාචචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.
පච්ඡාජාතා – අකු  ා ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉම ්  ොය ් 
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පච්ඡාජාතා–අකු  ාඛ්න්ධාච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

158 

පටුන 

නත්ථිපච්චකයො 

436. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –
පුරිමා පුරිමා කු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ඛ්න්ධානං
නත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.( ංඛිත්තං) 

(යථාඅනන්ත පච්චයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

වි තපච්චකයො 

437. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  විගතපච්චකයන පච්චකයො –
පුරිමා පුරිමා කු  ා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කු  ානං ඛ්න්ධානං

විගතපච්චකයනපච්චකයො. ( ංඛිත්තං) 

(යථාඅනන්ත පච්චයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

අවි තපච්චකයො 

438. කු ක ො ධම්කමොකු   ්  ධම්ම ්  අවිගතපච්චකයන පච්චකයො –

කු ක ොඑකෙො ඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං අවිගතපච්චකයනපච්චකයො. 
තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  අවිගතපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා
ද්වින්නංඛ්න්ධානං අවිගතපච්චකයනපච්චකයො.( ංඛිත්තං) 

(යථාඅත්ථිපච්චයං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

පඤ්හාවා  ් විභඞ්කගො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

439. කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා ෙ , අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය කත  , 

උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, 

ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන  ත්ත, 

මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතකත  . 

කෙතු භා ං 
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440. කහතුපච්චයා අධිපතියා චත්තාරි,  හජාකත  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ 

තීණි, නි ් කය  ත්ත, විපාකෙ එෙං, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, මග්කග චත්තාරි, 

 ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත ත්ත.(11) 

කෙතු ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

441. කහතු- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. කහතු- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. කහතු- හජාත-නි ් ය-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. (අවිපාෙං–4) 

කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු-
 හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු- හජාත-

අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං – 

5) 

 ඉන්ද්රියමග් ඝටනා(9) 

442. කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති චත්තාරි. 
කහතු- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 
කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති ද්කව. කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ගවිප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිද්කව. (අවිපාෙං–4) 

කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.
කහතු- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙඉන්ද්රිය-මග්ග-
විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-

විපාෙඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–5) 

 ාධිපති-ඉන්ද්රිය-මග් ඝටනා(6) 

443. කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

චත්තාරි. කහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව.කහතාධිපති හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව.(අවිපාෙං–3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

160 

පටුන 

කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
කහතාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

කහතුමූ ෙං. 

ආ ම්මණ භා ං 

444. ආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා  ත්ත, නි ් කය තීණි, උපනි ් කය 

 ත්ත, පුක ජාකතතීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි.(7) 

ආ ම්මණඝටනා(5) 

445. ආ ම්මණාධිපති-උපනි ් යන්ති  ත්ත. ආ ම්මණ-පුක ජාත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ආ ම්මණ-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
තීණි. ආ ම්මණාධිපතිඋපනි ් ය-පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ආ ම්මණාධිපති-නි ් යඋපනි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති

එෙං. (5) 

ආ ම්මණමූ ෙං. 

අධිපති භා ං 

446. අධිපතිපච්චයා කහතුයාචත්තාරි, ආ ම්මකණ ත්ත,  හජාකත ත්ත, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය අට්ඨ, උපනි ් කය  ත්ත, පුක ජාකත එෙං, 

විපාකෙ එෙං, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කත චත්තාරි, අත්ථියාඅට්ඨ, අවිගකතඅට්ඨ.(15) 

අධිපතිමි ් ෙඝටනා(3) 

447. අධිපති-අත්ථි-අවිගතන්ති අට්ඨ. අධිපති-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති
අට්ඨ. අධිපති-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිචත්තාරි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(3) 

448. අධිපති-ආ ම්මණූපනි ් යන්ති  ත්ත. අධිපතිආ ම්මණූපනි ් ය-
පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. අධිපති-ආ ම්මණ-නි ් යඋපනි ් ය-
පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. 
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 ෙජාතඡන්ොධිපතිඝටනා(6) 

449. අධිපති- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. අධිපති- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. අධිපති-

 හජාතනි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං–3) 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. අධිපති-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
අධිපති- හජාතනි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං.( විපාෙං–
3) 

චිත්තාධිපතිඝටනා(6) 

450. අධිපති- හජාත-නි ් ය-ආහා -ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
අධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා -ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. අධිපති හජාත-නි ් ය-ආහා -ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිතීණි. (අවිපාෙං–3) 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
අධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. අධිපති හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -ඉන්ද්රිය-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

වීරියාධිපතිඝටනා(6) 

451. අධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. අධිපති හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

විගතන්තිතීණි. (අවිපාෙං–3) 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
අධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති එෙං. අධිපති හජාත-නි ් ය -විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං–3) 

වීමං ාධිපතිඝටනා(6) 

452. අධිපති-කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 
චත්තාරි. අධිපති-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-
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 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. අධිපති-කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-

මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව.(අවිපාෙං–3) 

අධිපති-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 
එෙං. අධිපතිකහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. අධිපති-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-

ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

අධිපතිමූ ෙං. 

අනන්ත  භා ං 

453. අනන්ත පච්චයා  මනන්තක   ත්ත, උපනි ් කය  ත්ත, 

ආක වකනතීණි, ෙම්කමඑෙං, නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත.(6) 

අනන්ත ඝටනා(3) 

454. අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්ති  ත්ත. 
අනන්ත  මනන්ත -උපනි ් ය-ආක වන-නත්ථි-විගතන්ති තීණි. අනන්ත -
 මනන්ත උපනි ් ය-ෙම්ම-නත්ථි-විගතන්තිඑෙං. 

අනන්ත මූ ෙං. 

 මනන්ත  භා ං 

455.  මනන්ත පච්චයා අනන්තක   ත්ත, උපනි ් කය  ත්ත, 

ආක වකනතීණි, ෙම්කමඑෙං, නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත.(6) 

 මනන්ත ඝටනා(3) 

456.  මනන්ත -අනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්ති  ත්ත. 
 මනන්ත අනන්ත -උපනි ් ය-ආක වන-නත්ථි-විගතන්ති තීණි. 
 මනන්ත -අනන්ත උපනි ් ය-ෙම්ම-නත්ථි-විගතන්තිඑෙං. 

 මනන්ත මූ ෙං. 

 ෙජාත භා ං 

457.  හජාතපච්චයා කහතුයා  ත්ත, අධිපතියා  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නි ් කයනව, ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය
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 ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත තීණි, 

අත්ථියානව, අවිගකතනව.(14) 

 ෙජාතඝටනා(10) 

458.  හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නව.  හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි.  හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි.  හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති

එෙං.(අවිපාෙං–5) 

 හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.  හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.  හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නි ් යවිපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.  හජාත-නි ් ය-විපාෙ-
විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.  හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං.( විපාෙං– 5) 

 හජාතමූ ෙං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤ භා ං 

459. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාකහතුයාතීණි, අධිපතියාතීණි,  හජාකතතීණි, 

නි ් කය තීණි, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, 

ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත එෙං, අත්ථියා

තීණි, අවිගකතතීණි. (14) 

අඤ්ඤමඤ්ඤඝටනා(6) 

460. අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාතනි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි.

අඤ්ඤමඤ්ඤ - හජාත-නි ් යවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. (අවිපාෙං

– 3) 

අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාතනි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් යවිපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.

( විපාෙං– 3) 

අඤ්ඤමඤ්ඤමූ ෙං. 
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නි ් ය භා ං 

461. නි ් යපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා අට්ඨ, 

 හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, උපනි ් කය එෙං, පුක ජාකත තීණි, 

ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, 

මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

අවිගකතකත  .(17) 

නි ් යමි ් ෙඝටනා(6) 

462. නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති කත  .නි ් ය-අධිපති-අත්ථි-අවිගතන්ති
අට්ඨ. නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති පඤ්ච. නි ් යඅධිපති-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති චත්තාරි. 
නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(4) 

463. නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. නි ් ය-
ආ ම්මණපුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. නි ් ය-
ආ ම්මණාධිපති-උපනි ් යපුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.
නි ් ය-පුක ජාත-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 

 ෙජාතඝටනා(10) 

464. නි ් ය- හජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති නව. නි ් ය- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤඅත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-

 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. නි ් ය- හජාත-විප්පයුත්ත -අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති

එෙං.(අවිපාෙං–5) 

නි ් ය- හජාත-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. නි ් ය- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤවිපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
විපාෙ- ම්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. නි ් ය- හජාත-විපාෙ-විප්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-විපාෙ-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං.( විපාෙං– 5) 

නි ් යමූ ෙං. 

උපනි ් ය භා ං 
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465. උපනි ් යපච්චයාආ ම්මකණ ත්ත, අධිපතියා  ත්ත, අනන්තක 

 ත්ත,  මනන්තක   ත්ත, නි ් කයඑෙං, පුක ජාකතඑෙං, ආක වකනතීණි, 

ෙම්කමද්කව, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, 

අවිගකතඑෙං.(13) 

උපනි ් යඝටනා(7) 

466. උපනි ් ය-ආ ම්මණාධිපතීති  ත්ත. උපනි ් ය-
ආ ම්මණාධිපතිපුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. උපනි ් ය-
ආ ම්මණාධිපති-නි ් ය-පුක ජාතවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.
උපනි ් ය-අනන්ත - මනන්ත -නත්ථි-විගතන්ති  ත්ත. උපනි ් ය-
අනන්ත - මනන්ත -ආක වන-නත්ථි-විගතන්තිතීණි.උපනි ් ය-ෙම්මන්ති 

ද්කව.උපනි ් ය-අනන්ත - මනන්ත -ෙම්ම-නත්ථි-විගතන්තිඑෙං. 

උපනි ් යමූ ෙං. 

පුක ජාත භා ං 

467. පුක ජාතපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අධිපතියාඑෙං, නි ් කයතීණි, 

උපනි ් කයඑෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා තීණි, අවිගකත

තීණි.(8) 

පුක ජාතඝටනා(7) 

468. පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. පුක ජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. පුක ජාත-ආ ම්මණ-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
පුක ජාත-ආ ම්මණ-නි ් ය-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. පුක ජාත-
ආ ම්මණාධිපති-උපනි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. පුක ජාත-
ආ ම්මණාධිපති-නි ් ය-උපනි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
පුක ජාතනි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. 

පුක ජාතමූ ෙං. 

පච්ඡාජාත භා ං 

469. පච්ඡාජාතපච්චයා විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, අවිගකත තීණි.

(3) 

පච්ඡාජාතඝටනා(1) 
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470. පච්ඡාජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 

පච්ඡාජාතමූ ෙං. 

ආක වන භා ං 

471. ආක වනපච්චයාඅනන්තක තීණි,  මනන්තක තීණි, උපනි ් කය

තීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි.(5) 

ආක වනඝටනා(1) 

472. ආක වන-අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්තිතීණි. 

ආක වනමූ ෙං. 

ෙම්ම භා ං 

473. ෙම්මපච්චයා අනන්තක එෙං,  මනන්තක එෙං,  හජාකත ත්ත, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය  ත්ත, උපනි ් කය ද්කව, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක  ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා ත්ත, නත්ථියා

එෙං, විගකතඑෙං, අවිගකත ත්ත.(14) 

ෙම්මපකිණ්ණෙඝටනා(2) 

474. ෙම්ම-උපනි ් යන්ති ද්කව.ෙම්ම-අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය 

-නත්ථි-විගතන්තිඑෙං. 

 ෙජාතඝටනා(9) 

475. ෙම්ම- හජාත-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ෙම්ම-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ෙම්ම- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ෙම්ම-

 හජාත-නි ් ය-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථිඅවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ෙම්ම- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ෙම්ම-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ෙම්ම-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ෙම්ම- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. 
ෙම්ම- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා විප්පයුත්ත-

අත්ථිඅවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං–5) 
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ෙම්මමූ ෙං. 

විපාෙ භා ං 

476. විපාෙපච්චයා කහතුයා එෙං, අධිපතියා එෙං,  හජාකත එෙං, 

අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කය එෙං, ෙම්කමඑෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත එෙං, විප්පයුත්කත එෙං, 

අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං.(14) 

විපාෙඝටනා(5) 

477. විපාෙ- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. විපාෙ-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. විපාෙ- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. විපාෙ- හජාත-
නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. විපාෙ- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. 

විපාෙමූ ෙං. 

ආො  භා ං 

478. ආහා පච්චයා අධිපතියා  ත්ත,  හජාකත  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නි ් කය  ත්ත, ෙම්කම  ත්ත, විපාකෙ එෙං, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, 

 ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත ත්ත.(11) 

ආො මි ් ෙඝටනා(1) 

479. ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති ත්ත. 

 ෙජාත ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

480. ආහා - හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ආහා -
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ආහා - හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ආහා - හජාත-

නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ආහා - හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ආහා  හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ආහා -
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ආහා - හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ආහා -
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 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථිඅවිගතන්ති එෙං.

( විපාෙං – 5) 

 ෙම්මඝටනා(9) 

481. ආහා - හජාත-නි ් ය-ෙම්ම-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ආහා -
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ආහා - හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ෙම්ම- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ආහා -

 හජාත-නි ් ය-ෙම්ම-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ආහා - හජාත-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ආහා -
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ආහා -
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ආහා - හජාත-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය -ෙම්ම-විපාෙවිප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිඑෙං.( විපාෙං– 5) 

 ඉන්ද්රියඝටනා(9) 

482. ආහා - හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ආහා -
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ආහා -
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
ආහා - හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රියවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං– 

4) 

ආහා - හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ආහා -
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ආහා -
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ආහා - හජාත-නි ් ය-විපාෙඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–5) 

 ාධිපති-ඉන්ද්රියඝටනා(6) 

483. ආහා ාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
ආහා ාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ආහා ාධිපති හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිතීණි. (අවිපාෙං–3) 
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ආහා ාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ආහා ාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති එෙං. ආහා ාධිපති හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

ආහා මූ ෙං. 

ඉන්ද්රිය භා ං 

484. ඉන්ද්රියපච්චයා කහතුයාචත්තාරි, අධිපතියා ත්ත,  හජාකත  ත්ත, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය  ත්ත, පුක ජාකත එෙං, විපාකෙ එෙං, 

ආහාක  ත්ත, ඣාකන ත්ත, මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත ත්ත.(1) 

ඉන්ද්රියමි ් ෙඝටනා(3) 

485. ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ඉන්ද්රිය-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති
 ත්ත. ඉන්ද්රිය-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(1) 

486. ඉන්ද්රිය-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. 

 ෙජාත- ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

487. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ඉන්ද්රිය- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය- හජාත-

නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 

( විපාෙං–5) 

 මග් ඝටනා(9) 
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488. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ඉන්ද්රිය-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. ඉන්ද්රිය- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය-

 හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථිඅවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං– 4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය -විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
එෙං.ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. 
ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ගවිප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–5) 

 ඣානඝටනා(9) 

489. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ඉන්ද්රිය-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය-

 හජාත-නි ් ය-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථිඅවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං– 4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් යවිපාෙ-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං–5) 

 ඣාන-මග් ඝටනා(9) 

490. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ඣාන-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
ඉන්ද්රිය- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ඣාන-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ඣානමග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං – 4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ඉන්ද්රිය- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති

එෙං. ඉන්ද්රිය - හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය- හජාතනි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග-
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විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-

විපාෙ-ඣාන-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–5) 

 ාො ඝටනා(9) 

491. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ඉන්ද්රිය-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් යආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං– 

4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ-ආහා -විප්පයුත්තඅත්ථි-

අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං–5) 

 ාධිපති-ආො ඝටනා (6) 

492. ඉන්ද්රියාධිපති- හජාත-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
ඉන්ද්රියාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රියාධිපති- හජාතනි ් ය-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිතීණි. (අවිපාෙං–3) 

ඉන්ද්රියාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ඉන්ද්රියාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා - ම්පයුත්ත-
අත්ථිඅවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රියාධිපති හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

 ාධිපති-මග් ඝටනා(6) 

493. ඉන්ද්රියාධිපති- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
ඉන්ද්රියාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රියාධිපති හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිතීණි. (අවිපාෙං–3) 

ඉන්ද්රියාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ඉන්ද්රියාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
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අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රියාධිපති හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

 කෙතු-මග් ඝටනා(9) 

494. ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති චත්තාරි. 
ඉන්ද්රියකහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 
ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති ද්කව. ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාතනි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිද්කව. (අවිපාෙං–4) 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.
ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-නි ් යවිපාෙ-මග්ග-
විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-

නි ් යවිපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–5) 

 කෙතු-අධිපති-මග් ඝටනා(6) 

495. ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති
චත්තාරි. ඉන්ද්රියකහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව.ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව.(අවිපාෙං–3) 

ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.

ඉන්ද්රියකහතාධිපති- හජාත -අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

ඉන්ද්රියමූ ෙං. 

ඣාන භා ං 

496. ඣානපච්චයා  හජාකත  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය

 ත්ත, විපාකෙ එෙං, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත  ත්ත.(10) 

 ාමඤ්ඤඝටනා(9) 
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497. ඣාන- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ඣාන-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඣාන-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඣාන-

 හජාත-නි ් යවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන-
 හජාත-නි ් යවිපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ( විපාෙං – 

5) 

 ඉන්ද්රියඝටනා(9) 

498. ඣාන- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ඣාන-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. ඣාන- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඣාන-

 හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රියවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං– 4) 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති

එෙං. ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං–5) 

 මග් ඝටනා(9) 

499. ඣාන- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. ඣාන-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඣාන- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යමග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. ඣාන-

 හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථිඅවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ගවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්තඅත්ථි-

අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං–5) 
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 ඉන්ද්රිය-මග් ඝටනා(9) 

500. ඣාන- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
ඣාන- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඣාන- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ගවිප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං – 4) 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.
ඣාන- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති

එෙං. ඣාන - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙඉන්ද්රිය-මග්ග-
විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-

විපාෙඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–5) 

ඣානමූ ෙං. 

මග්  භා ං 

501. මග්ගපච්චයා කහතුයා චත්තාරි, අධිපතියා  ත්ත,  හජාකත  ත්ත, 

අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය ත්ත, විපාකෙඑෙං, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන

 ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත  ත්ත.

(12) 

මග්  ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

502. මග්ග- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. මග්ග- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. මග්ග- හජාත-නි ් ය-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං–4) 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග-
 හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග- හජාත-

අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං –
5) 

 ඉන්ද්රියඝටනා(9) 
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503. මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. මග්ග-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. මග්ග- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. මග්ග-

 හජාත -නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. (අවිපාෙං–4) 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
එෙං. මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රියවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. 
මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රියවිප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–5) 

 ඣානඝටනා(9) 

504. මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. මග්ග-
 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. මග්ග- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. මග්ග-

 හජාත-නි ් ය-ඣානවිප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි.(අවිපාෙං–4) 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග-
 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-විප්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-විප්පයුත්තඅත්ථි-

අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං–5) 

 ඉන්ද්රිය-ඣානඝටනා(9) 

505. මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
මග්ග- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යඉන්ද්රිය-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-ඣාන-විප්පයුත්තඅත්ථි-

අවිගතන්තිතීණි.(අවිපාෙං – 4) 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.

මග්ග - හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති 
එෙං. මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන- ම්පයුත්ත-
අත්ථිඅවිගතන්ති එෙං. මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙඉන්ද්රිය-ඣාන-
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විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-

විපාෙඉන්ද්රිය-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථිඅවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–5) 

 ාධිපති-ඉන්ද්රියඝටනා(6) 

506. මග්ගාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. 
මග්ගාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. මග්ගාධිපති- හජාතනි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිතීණි. (අවිපාෙං–3) 

මග්ගාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
මග්ගාධිපති හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති එෙං. මග්ගාධිපති හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

 කෙතු-ඉන්ද්රියඝටනා(9) 

507. මග්ග-කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති චත්තාරි. 
මග්ග-කහතු හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 
මග්ග-කහතු- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති ද්කව. මග්ග-කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රියවිප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්තිද්කව. (අවිපාෙං–4) 

මග්ග-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.
මග්ග-කහතු හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති
එෙං. මග්ග-කහතු- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග-කහතු- හජාතනි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-
විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ග-කහතු- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.

( විපාෙං–5) 

 කෙතාධිපති-ඉන්ද්රියඝටනා(6) 

508. මග්ග-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති
චත්තාරි. මග්ගකහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව.මග්ගකහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව.(අවිපාෙං–3) 
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මග්ග-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. 
මග්ගකහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. මග්ගකහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.( විපාෙං–3) 

මග්ගමූ ෙං. 

 ම්පයුත්ත භා ං 

509.  ම්පයුත්තපච්චයා කහතුයා තීණි, අධිපතියා තීණි,  හජාකත තීණි, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි.

(13) 

 ම්පයුත්තඝටනා(2) 

510.  ම්පයුත්ත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 

(අවිපාෙං–1) 

 ම්පයුත්ත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං.

( විපාෙං–1) 

 ම්පයුත්තමූ ෙං. 

විප්පයුත්ත භා ං 

511. විප්පයුත්තපච්චයා කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා

චත්තාරි,  හජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නි ් කයපඤ්ච, උපනි ් කය

එෙං, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි, අත්ථියා පඤ්ච, අවිගකත

පඤ්ච.(17) 

විප්පයුත්තමි ් ෙඝටනා(4) 

512. විප්පයුත්ත -අත්ථි-අවිගතන්ති පඤ්ච. විප්පයුත්ත-නි ් ය-අත්ථි-
අවිගතන්ති පඤ්ච. විප්පයුත්තාධිපති-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති චත්තාරි. 
විප්පයුත්ත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(5) 
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513. විප්පයුත්ත-පච්ඡාජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. විප්පයුත්ත-නි ් ය-
පුක ජාතඅත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. විප්පයුත්ත-ආ ම්මණ-නි ් ය-පුක ජාත-
අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. විප්පයුත්ත-ආ ම්මණාධිපති-නි ් ය-උපනි ් ය-
පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. විප්පයුත්තනි ් ය-පුක ජාත-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-
අවිගතන්තිඑෙං. 

 ෙජාතඝටනා(4) 

514. විප්පයුත්ත- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. විප්පයුත්ත-

 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං.(අවිපාෙං–2) 

විප්පයුත්ත- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති එෙං. විප්පයුත්ත-

 හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං.( විපාෙං– 2) 

විප්පයුත්තමූ ෙං. 

අත්ථි භා ං 

515. අත්ථිපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා අට්ඨ, 

 හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය කත  , උපනි ් කය එෙං, 

පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම  ත්ත, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

 ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කතපඤ්ච, අවිගකතකත  . (18) 

අත්ථිමි ් ෙඝටනා(11) 

516. අත්ථි-අවිගතන්ති කත  . අත්ථි-නි ් ය-අවිගතන්ති කත  . අත්ථි-
අධිපති-අවිගතන්ති අට්ඨ. අත්ථි-අධිපති-නි ් ය-අවිගතන්ති අට්ඨ.
අත්ථිආහා -අවිගතන්ති  ත්ත. අත්ථි-ඉන්ද්රිය-අවිගතන්ති  ත්ත. අත්ථි-

නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අවිගතන්ති ත්ත. අත්ථි-විප්පයුත්ත-අවිගතන්තිපඤ්ච.අත්ථි -
නි ් ය-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති පඤ්ච. අත්ථි-අධිපති-නි ් ය-විප්පයුත්ත-
අවිගතන්තිචත්තාරි. අත්ථි-නි ් ය-ඉන්ද්රියවිප්පයුත්ත-අවිගතන්තිතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(8) 

517. අත්ථි-පච්ඡාජාත-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති තීණි. අත්ථි-පුක ජාත-
අවිගතන්තිතීණි. අත්ථි-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අවිගතන්තිතීණි. අත්ථි-
ආ ම්මණපුක ජාත-අවිගතන්ති තීණි. අත්ථි-ආ ම්මණ-නි ් ය-පුක ජාත-
විප්පයුත්තං-අවිගතන්ති තීණි. අත්ථි-ආ ම්මණාධිපති-උපනි ් ය-පුක ජාත-
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අවිගතන්ති එෙං. අත්ථි-ආ ම්මණාධිපති-නි ් යඋපනි ් ය-පුක ජාත-
විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති එෙං. අත්ථි-නි ් ය-පුක ජාත-ඉන්ද්රිය-
විප්පයුත්තඅවිගතන්තිඑෙං. 

 ෙජාතඝටනා(10) 

518. අත්ථි- හජාත-නි ් ය-අවිගතන්ති නව. අත්ථි- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-අවිගතන්ති තීණි. අත්ථි- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-
 ම්පයුත්ත-අවිගතන්ති තීණි. අත්ථි- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති 
තීණි. අත්ථි- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිප්පයුත්ත-අවිගතන්ති එෙං.

(අවිපාෙං–5) 

අත්ථි- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අවිගතන්ති එෙං. අත්ථි- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යවිපාෙ-අවිගතන්ති එෙං. අත්ථි- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අවිගතන්ති එෙං. අත්ථි- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-
විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති එෙං. අත්ථි- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-

විප්පයුත්ත-අවිගතන්තිඑෙං.( විපාෙං– 5) 

අත්ථිමූ ෙං. 

නත්ථි භා ං 

519. නත්ථිපච්චයා අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත, උපනි ් කය 

 ත්ත, ආක වකනතීණි, ෙම්කමඑෙං, විගකත ත්ත.(6) 

නත්ථිඝටනා(3) 

520. නත්ථි-අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-විගතන්ති  ත්ත. නත්ථි-
අනන්ත - මනන්ත උපනි ් ය-ආක වන-විගතන්ති තීණි. නත්ථි-අනන්ත -
 මනන්ත -උපනි ් ය-ෙම්ම-විගතන්තිඑෙං. 

නත්ථිමූ ෙං. 

වි ත භා ං 

521. විගතපච්චයා අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත, උපනි ් කය

 ත්ත, ආක වකනතීණි, ෙම්කමඑෙං, නත්ථියා ත්ත.(6) 

වි තඝටනා(3) 
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522. විගත-අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථීති  ත්ත. විගත-
අනන්ත  මනන්ත -උපනි ් ය-ආක වන-නත්ථීති තීණි. විගත-අනන්ත -
 මනන්ත -උපනි ් යෙම්ම-නත්ථීතිඑෙං. 

විගතමූ ෙං. 

අවි ත භා ං 

523. අවිගතපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා අට්ඨ, 

 හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය කත  , උපනි ් කය එෙං, 

පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම  ත්ත, විපාකෙ එෙං, ආහාක 

 ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, 

විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාකත  . (18) 

අවි තමි ් ෙඝටනා(11) 

524. අවිගත-අත්ථීති කත  . අවිගත-නි ් ය-අත්ථීති කත  . අවිගත-
අධිපති-අත්ථීති අට්ඨ. අවිගතාධිපති-නි ් ය-අත්ථීති අට්ඨ. අවිගත ආහා -
අත්ථීති  ත්ත. අවිගත-ඉන්ද්රිය-අත්ථීති  ත්ත. අවිගත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථීති
 ත්ත. අවිගත-විප්පයුත්ත-අත්ථීති පඤ්ච. අවිගත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථීති
පඤ්ච. අවිගතඅධිපති-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථීති චත්තාරි. අවිගත-නි ් ය-
ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථීතිතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(8) 

525. අවිගත-පච්ඡාජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථීතිතීණි.අවිගත-පුක ජාත-අත්ථීති
තීණි. අවිගත-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථීති තීණි. අවිගත-ආ ම්මණ-
පුක ජාත-අත්ථීති තීණි. අවිගත-ආ ම්මණ-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-
අත්ථීති තීණි. අවිගතආ ම්මණාධිපතිඋපනි ් ය-පුක ජාත-අත්ථීති එෙං. 
අවිගත-ආ ම්මණාධිපති-නි ් ය-උපනි ් යපුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථීති
එෙං. අවිගත-නි ් ය-පුක ජාත-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථීතිඑෙං. 

 ෙජාතඝටනා(10) 

526. අවිගත- හජාත-නි ් ය-අත්ථීති නව. අවිගත- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-අත්ථීති තීණි. අවිගත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-
 ම්පයුත්ත-අත්ථීති තීණි. අවිගත- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථීති තීණි. 

අවිගත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථීතිඑෙං.(අවිපාෙං–5) 
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අවිගත- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථීති එෙං. අවිගත- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-අත්ථීති එෙං. අවිගත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථීති එෙං. අවිගත- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-
විප්පයුත්ත-අත්ථීති එෙං. අවිගත- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-

විප්පයුත්ත-අත්ථීතිඑෙං.( විපාෙං–5) 

අවිගතමූ ෙං. 

පඤ්හාවා  ් අනුක ොමගණනා. 

(2) පච්චනීයුද්ධාක ො 

527. කු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…  හජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

කු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

කු ක ොධම්කමොඅබයාෙත ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො… 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. 

කු ක ො ධම්කමොකු   ් චඅබයාෙත ් ච ධම්ම ්  හජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

528. අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… හජාතපච්චකයනපච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

අකු ක ො ධම්කමො කු   ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 
උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

අකු ක ො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…  හජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. 

අකු ක ො ධම්කමො අකු   ්  ච අබයාෙත ්  ච ධම්ම ්  

 හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

529. අබයාෙකතො ධම්කමො අබයාෙත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො…  හජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…
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පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…
ආහා පච්චකයනපච්චකයො…ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. 

අබයාෙකතොධම්කමොකු   ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. 

අබයාෙකතො ධම්කමො අකු   ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.

(3) 

530. කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා කු   ්  ධම්ම ්   හජාතං, 
පුක ජාතං. 

කු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා අබයාෙත ්  ධම්ම ්   හජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

531. අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා අකු   ්  ධම්ම ්   හජාතං, 
පුක ජාතං. 

අකු ක ො ච අබයාෙකතො ච ධම්මා අබයාෙත ්  ධම්ම ්   හජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(2) 

පඤ්හාවා  ් පච්චනීයුද්ධාක ො. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

532. නකහතුයා පන්න  , නආ ම්මකණපන්න  , නඅධිපතියාපන්න  , 

නඅනන්තක  පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , න හජාකත එොෙ , 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය පන්න  , 

නපුක ජාකත කත  , නපච්ඡාජාකත පන්න  , නආක වකන පන්න  , 

නෙම්කම පන්න  , නවිපාකෙ පන්න  , නආහාක  පන්න  , නඉන්ද්රිකය

පන්න  , නඣාකනපන්න  , නමග්කග පන්න  , න ම්පයුත්කතඑොෙ , 

නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා පන්න  , කනොවිගකත

පන්න  , කනොඅවිගකතනව. 

නකෙතුදුෙං 
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533. නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පන්න  , නඅධිපතියා පන්න  , 

නඅනන්තක  පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , න හජාකත එොෙ , 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය පන්න  , 

නපුක ජාකත කත  , නපච්ඡාජාකත පන්න  , නආක වකන පන්න  , 

නෙම්කම පන්න  , නවිපාකෙ පන්න  , නආහාක  පන්න  , නඉන්ද්රිකය

පන්න  , නඣාකන පන්න  , නමග්කගපන්න  , න ම්පයුත්කතඑොෙ , 

නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා පන්න  , කනොවිගකත

පන්න  , කනොඅවිගකතනව. 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා පන්න  , නඅනන්තක  

පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , න හජාකත එොෙ , නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය කත  , නපුක ජාකත කත  , 

නපච්ඡාජාකත පන්න  , නආක වකන පන්න  , නෙම්කම පන්න  , 

නවිපාකෙ පන්න  , නආහාක  පන්න  , නඉන්ද්රිකය පන්න  , නඣාකන

පන්න  , නමග්කග පන්න  , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා පන්න  , කනොවිගකත පන්න  , 
කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

ඡක්ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 

න මනන්ත පච්චයා න හජාකත එොෙ , නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , 

නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය කත  , නපුක ජාකත කත  , 

නපච්ඡාජාකත පන්න  , නආක වකන පන්න  , නෙම්කම පන්න  , 

නවිපාකෙ පන්න  , නආහාක  පන්න  , නඉන්ද්රිකය පන්න  , නඣාකන

පන්න  , නමග්කග පන්න  , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා පන්න  , කනොවිගකත පන්න  , 
කනොඅවිගකතනව. 

 ත්තෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා

න මනන්ත පච්චයාන හජාතපච්චයානඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය

එොෙ , නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත එොෙ , නපච්ඡාජාකත නව, 

නආක වකන එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ එොෙ , නආහාක 

එොෙ , නඉන්ද්රිකය එොෙ , නඣාකන එොෙ , නමග්කග එොෙ , 
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න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියා

එොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකත නව. 

අට්ඨෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 
න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් කය

එොෙ , නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත එොෙ , නපච්ඡාජාකත නව, 

නආක වකන එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ එොෙ , නආහාක 

එොෙ , නඉන්ද්රිකය එොෙ , නඣාකන එොෙ , නමග්කග එොෙ , 

න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියා

එොෙ , කනොවිගකත එොෙ , කනොඅවිගකතනව. 

නවෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 
න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා 

නනි ් යපච්චයානඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතඑොෙ , නපච්ඡාජාකත

නව, නආක වකන එොෙ , නෙම්කමඑොෙ , නවිපාකෙඑොෙ , නආහාක 

එොෙ , නඉන්ද්රිකය එොෙ , න ඣාකන එොෙ , නමග්කග එොෙ , 

න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියා

එොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකතනව. 

ෙ ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 
න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා

නනි ් යපච්චයා නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක 

පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 

කනොවිගකතපඤ්ච, කනොඅවිගකතද්කව. 

එොෙ ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා
න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා 

නනි ් යපච්චයානඋපනි ් යපච්චයානපුක ජාතපච්චයානපච්ඡාජාකතතීණි, 
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නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  පඤ්ච, 

නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත

පඤ්ච, කනොඅවිගකතද්කව. 

ද්වාෙ ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා
න මනන්ත පච්චයා…කප.… නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා

නආක වකන තීණි, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියාද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි, 
කනොඅවිගකතද්කව…කප.…. 

චුද්ෙ ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නපච්ඡාජාතපච්චයා 

නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකත එෙං…කප.…. 

 ත්ත  ෙං( ාො ං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා

නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයා නඣානපච්චයා නමග්කග එෙං, 

න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං…කප.…. 

එෙවී ෙං( ාො ං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නආහා පච්චයා
නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයා
කනොනත්ථිපච්චයාකනොවිගකතඑෙං. 

ක ොළ ෙං( ඉන්ද්රියං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා

නවිපාෙපච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 
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න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං. 

එෙවී ෙං( ඉන්ද්රියං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා
නවිපාෙපච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා
න ම්පයුත්තපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයාකනොනත්ථිපච්චයාකනොවිගකතඑෙං. 

නකහතුමූ ෙං. 

නආ ම්මණදුෙං 

534. නආ ම්මණපච්චයා නකහතුයා පන්න  , නඅධිපතියා පන්න  , 

නඅනන්තක  පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , න හජාකත එොෙ , 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය කත  , 

නපුක ජාකත කත  , නපච්ඡාජාකත පන්න  , නආක වකන පන්න  , 

නෙම්කම පන්න  , නවිපාකෙ පන්න  , නආහාක  පන්න  , නඉන්ද්රිකය

පන්න  , නඣාකනපන්න  , නමග්කගපන්න  , න ම්පයුත්කතඑොෙ , 

නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා පන්න  , කනොවිගකත

පන්න  , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

 ත්තෙං 

නආ ම්මණපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා

න මනන්ත පච්චයාන හජාතපච්චයානඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය

එොෙ , නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත එොෙ , නපච්ඡාජාකත නව, 

නආක වකන එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ එොෙ , නආහාක 

එොෙ , නඉන්ද්රිකය එොෙ , නඣාකන එොෙ , නමග්කග එොෙ , 

න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියා

එොෙ , කනොවිගකත එොෙ , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

(යථානකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නආ ම්මණමූ ෙං. 

නඅධිපතයාදි 
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පටුන 

535. නඅධිපතිපච්චයා… නඅනන්ත පච්චයා… න මනන්ත පච්චයා…

(යථානකහතුමූ ෙං, එවං විත්ථාක තබ්බං). 

න ෙජාතදුෙං 

536. න හජාතපච්චයා නකහතුයා එොෙ , නආ ම්මකණ එොෙ , 

නඅධිපතියා එොෙ , නඅනන්තක  එොෙ , න මනන්තක  එොෙ , 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය එොෙ , 

නපුක ජාකත එොෙ , නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන එොෙ , නෙම්කම

එොෙ , නවිපාකෙඑොෙ , නආහාක එොෙ , නඉන්ද්රිකයඑොෙ , නඣාකන

එොෙ , නමග්කග එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා එොෙ , කනොවිගකත එොෙ , කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

න හජාතපච්චයා නකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියාඑොෙ , 

නඅනන්තක  එොෙ , න මනන්තක  එොෙ , නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , 

නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත එොෙ , 

නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ

එොෙ , නආහාක එොෙ , නඉන්ද්රිකයඑොෙ , නඣාකන එොෙ , නමග්කග

එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, 

කනොනත්ථියාඑොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකත නව. 

න හජාතපච්චයානකහතුපච්චයා( ංඛිත්තං). 

න හජාතමූ ෙං. 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤදුෙං 

537. නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නකහතුයා එොෙ , නආ ම්මකණ එොෙ , 

නඅධිපතියා එොෙ , නඅනන්තක  එොෙ , න මනන්තක  එොෙ , 

න හජාකත එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය එොෙ , 

නපුක ජාකතඑොෙ , නපච්ඡාජාකතඑොෙ , නආක වකනඑොෙ , නෙම්කම

එොෙ , නවිපාකෙඑොෙ , නආහාක එොෙ , නඉන්ද්රිකයඑොෙ , නඣාකන

එොෙ , නමග්කග එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා එොෙ , කනොවිගකත එොෙ , කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 
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පටුන 

චතුක්ෙං 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා 

එොෙ , නඅනන්තක එොෙ , න මනන්තක එොෙ , න හජාකතඑොෙ , 

නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත එොෙ , 

නපච්ඡාජාකත එොෙ , නආක වකන එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ

එොෙ , නආහාක එොෙ , නඉන්ද්රිකයඑොෙ , නඣාකන එොෙ , නමග්කග

එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, 

කනොනත්ථියාඑොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

අට්ඨෙං 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා
නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා 

නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත එොෙ , 

නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ

එොෙ , නආහාක එොෙ , නඉන්ද්රිකය එොෙ , නඣාකනඑොෙ , නමග්කග

එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, 

කනොනත්ථියාඑොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකතනව( ංඛිත්තං). 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤමූ ෙං. 

නනි ් යදුෙං 

538. නනි ් යපච්චයා නකහතුයා එොෙ , නආ ම්මකණ එොෙ , 

නඅධිපතියා එොෙ , නඅනන්තක  එොෙ , න මනන්තක  එොෙ , 

න හජාකත එොෙ , නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නඋපනි ් කය එොෙ , 

නපුක ජාකත එොෙ , නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන එොෙ , නෙම්කම

එොෙ , නවිපාකෙඑොෙ , නආහාක එොෙ , නඉන්ද්රිකයඑොෙ , නඣාකන

එොෙ , නමග්කග එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා එොෙ , කනොවිගකත එොෙ , කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නනි ් යපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියාඑොෙ , 

නඅනන්තක  එොෙ , න මනන්තක  එොෙ , න හජාකත එොෙ , 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත එොෙ , 
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නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ

එොෙ , නආහාක එොෙ , නඉන්ද්රිකයඑොෙ , නඣාකන එොෙ , නමග්කග

එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, 

කනොනත්ථියාඑොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

ෙ ෙං 

නනි ් යපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කමපඤ්ච, නවිපාකෙපඤ්ච, 

නආහාක  පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, 

න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච, කනොඅවිගකතද්කව( ංඛිත්තං). 

නනි ් යමූ ෙං. 

නඋපනි ් යදුෙං 

539. නඋපනි ් යපච්චයා නකහතුයා පන්න  , නආ ම්මකණ කත  , 

නඅධිපතියා පන්න  , නඅනන්තක  පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , 

න හජාකත එොෙ , නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , 

නපුක ජාකත කත  , නපච්ඡාජාකත පන්න  , නආක වකන පන්න  , 

නෙම්කම පන්න  , නවිපාකෙ පන්න  , නආහාක  පන්න  , නඉන්ද්රිකය

පන්න  , නඣාකනපන්න  , නමග්කගපන්න  , න ම්පයුත්කතඑොෙ , 

නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා පන්න  , කනොවිගකත

පන්න  , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නඋපනි ් යපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා 

කත  , නඅනන්තක  කත  , න මනන්තක  කත  , න හජාකත  ත්ත, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ත්ත, නනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

කත  , නආක වකනකත  , නෙම්කමකත  , නවිපාකෙකත  , නආහාක 

කත  , නඉන්ද්රිකය කත  , නඣාකන කත  , නමග්කග කත  , 

න ම්පයුත්කත ත්ත, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොඅත්ථියාද්කව, කනොනත්ථියා

කත  , කනොවිගකතකත  , කනොඅවිගකතද්කව…කප.…. 
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අට්ඨෙං 

නඋපනි ් යපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

 ත්ත, නනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, 

නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, නආහාක   ත්ත, 

නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත  ත්ත, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත

 ත්ත, කනොඅවිගකතද්කව. 

නවෙං 

නඋපනි ් යපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයානනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකතපඤ්ච, නපච්ඡාජාකත

පඤ්ච, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, නආහාක 

 ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත

 ත්ත, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා  ත්ත, 

කනොවිගකත ත්ත, කනොඅවිගකතද්කව. 

ෙ ෙං 

නඋපනි ් යපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයානඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයා නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක 

පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 

කනොවිගකතපඤ්ච, කනොඅවිගකතද්කව ( ංඛිත්තං). 

නඋපනි ් යමූ ෙං. 

නපුක ජාතදුෙං 

540. නපුක ජාතපච්චයා නකහතුයා කත  , නආ ම්මකණ කත  , 

නඅධිපතියාකත  , නඅනන්තක කත  , න මනන්තක කත  , න හජාකත

එොෙ , නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය 

කත  , නපච්ඡාජාකත කත  , නආක වකන කත  , නෙම්කම කත  , 
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නවිපාකෙ කත  , නආහාක  කත  , නඉන්ද්රිකය කත  , නඣාකනකත  , 

නමග්කග කත  , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා

නව, කනොනත්ථියාකත  , කනොවිගකතකත  , කනොඅවිගකත නව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා

කත  , නඅනන්තක  කත  , න මනන්තක  කත  , න හජාකත එොෙ , 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය නව, 

නපච්ඡාජාකත කත  , නආක වකන කත  , නෙම්කම කත  , නවිපාකෙ 

කත  , නආහාක  කත  , නඉන්ද්රිකය කත  , නඣාකන කත  , නමග්කග

කත  , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, 

කනොනත්ථියාකත  , කනොවිගකතකත  , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

අට්ඨෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත නව, 

නආක වකන එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ එොෙ , නආහාක 

එොෙ , නඉන්ද්රිකය එොෙ , නඣාකන එොෙ , නමග්කග එොෙ , 

න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියා 

එොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

ෙ ෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයානඋපනි ් කයපඤ්ච, නපච්ඡාජාකත

නව, නආක වකනඑොෙ , නෙම්කමඑොෙ , නවිපාකෙඑොෙ , නආහාක 

එොෙ , නඉන්ද්රිකය එොෙ , නඣාකන එොෙ , නමග්කග එොෙ , 

න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියා

එොෙ , කනොවිගකත එොෙ , කනොඅවිගකතනව. 

එොෙ ෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.…

නනි ් යපච්චයා නඋපනි ් යපච්චයා නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන 
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පඤ්ච, නෙම්කම පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය

පඤ්ච, නඣාකන පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකත

පඤ්ච, කනොඅවිගකත ද්කව( ංඛිත්තං). 

නපුක ජාතමූ ෙං. 

නපච්ඡාජාතදුෙං 

541. නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුයා පන්න  , නආ ම්මකණ පන්න  , 

නඅධිපතියා පන්න  , නඅනන්තක  පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , 

න හජාකතනව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑොෙ , නනි ් කය නව, නඋපනි ් කය

පන්න  , නපුක ජාකතකත  , නආක වකනපන්න  , නෙම්කමපන්න  , 

නවිපාකෙ පන්න  , නආහාක  පන්න  , නඉන්ද්රිකය පන්න  , නඣාකන 

පන්න  , නමග්කග පන්න  , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා පන්න  , කනොවිගකත පන්න  , 
කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා 

පන්න  , නඅනන්තක  පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , න හජාකත

නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය නව, නඋපනි ් කය කත  , 

නපුක ජාකතකත  , නආක වකනපන්න  , නෙම්කම පන්න  , නවිපාකෙ

පන්න  , නආහාක  පන්න  , නඉන්ද්රිකය පන්න  , නඣාකන පන්න  , 

නමග්කගපන්න  , න ම්පයුත්කතඑොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියා

නව, කනොනත්ථියා පන්න  , කනොවිගකත පන්න  , කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 

අට්ඨෙං 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

නව, නනි ් කයනව, නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත නව, නආක වකන

නව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, නආහාක  නව, නඉන්ද්රිකය නව, 

නඣාකන නව, නමග්කග නව, න ම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා නව, කනොවිගකත නව, කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 
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පටුන 

ෙ ෙං 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයා නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත

නව, නආක වකන නව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, නආහාක  නව, 

නඉන්ද්රිකය නව, නඣාකන නව, නමග්කග නව, න ම්පයුත්කත නව, 

නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා නව, කනොවිගකත නව, 
කනොඅවිගකතනව. 

එොෙ ෙං 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නනි ් යපච්චයා

නඋපනි ් යපච්චයානපුක ජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙතීණි, නආහාක තීණි, නඉන්ද්රිකයතීණි, නඣාකනතීණි, නමග්කග

තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි, කනොඅවිගකතද්කව( ංඛිත්තං). 

නපච්ඡාජාතමූ ෙං. 

නආක වනපච්චයා…(යථානකහතුපච්චයා, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

නෙම්මදුෙං 

542. නෙම්මපච්චයා නකහතුයා පන්න  , නආ ම්මකණ පන්න  , 

නඅධිපතියා පන්න  , නඅනන්තක  පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , 

න හජාකත එොෙ , නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , 

නඋපනි ් කය පන්න  , නපුක ජාකත කත  , නපච්ඡාජාකත පන්න  , 

නආක වකන පන්න  , නවිපාකෙ පන්න  , නආහාක  පන්න  , 

නඉන්ද්රිකය පන්න  , නඣාකන පන්න  , නමග්කග පන්න  , 

න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියා

පන්න  , කනොවිගකතපන්න  , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා 

පන්න  …කප.…නඋපනි ් කයකත  , නපුක ජාකතකත  , නපච්ඡාජාකත
පන්න  …කප.…කනොඅවිගකත නව…කප.…. 
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ෙ ෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… 

නනි ් යපච්චයානඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතඑොෙ , නපච්ඡාජාකත

නව, නආක වකන එොෙ …කප.…කනොඅවිගකතනව. 

එොෙ ෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නඋපනි ් යපච්චයා

නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන පඤ්ච, නවිපාකෙ 

පඤ්ච, නආහාක පඤ්ච, නඉන්ද්රිකයපඤ්ච, නඣාකනපඤ්ච, නමග්කගපඤ්ච, 

න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකත
පඤ්ච…කප.…. 

කත  ෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නපුක ජාතපච්චයා 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වකන එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකත එෙං( ංඛිත්තං). 

නවිපාෙපච්චයා…(යථානකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

නආො දුෙං 

543. නආහා පච්චයා නකහතුයා පන්න  , නආ ම්මකණ පන්න  , 

නඅධිපතියා පන්න  , නඅනන්තක  පන්න  , න මනන්තක  පන්න  , 

න හජාකත එොෙ , නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , 

නඋපනි ් කය පන්න  , නපුක ජාකත කත  …කප.… කනොඅවිගකත 
නව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නආහා පච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා 
පන්න  …කප.… නඋපනි ් කය කත  …කප.… කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 

අට්ඨෙං 
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නආහා පච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය  ත්ත, 

නපුක ජාකත එොෙ , නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන එොෙ , නෙම්කම

එොෙ , නවිපාකෙ එොෙ , නඉන්ද්රිකය නව, නඣාකන එොෙ , නමග්කග

එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, 

කනොනත්ථියාඑොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකත නව…කප.…. 

ෙ ෙං 

නආහා පච්චයානකහතුපච්චයා…කප.…නනි ් යපච්චයානඋපනි ් කය 

පඤ්ච, නපුක ජාකත එොෙ , නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන එොෙ , 

නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ එොෙ , නඉන්ද්රිකය නව, නඣාකන එොෙ , 

නමග්කග එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කතනව, කනොඅත්ථියා

නව, කනොනත්ථියාඑොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකත නව. 

එොෙ ෙං 

නආහා පච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නඋපනි ් යපච්චයා

නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම

පඤ්ච, නවිපාකෙපඤ්ච, නඉන්ද්රිකයතීණි, නඣාකනපඤ්ච, නමග්කගපඤ්ච, 

න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච, කනොඅවිගකත ද්කව…කප.…. 

කත  ෙං 

නආහා පච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නපුක ජාතපච්චයා 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වකන තීණි, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ තීණි, 

නඉන්ද්රිකය ද්කව, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියාද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි, 
කනොඅවිගකතද්කව…කප.…. 

පන්න  ෙං 

නආහා පච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නපච්ඡාජාතපච්චයා

නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාකෙඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කග

එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකත එෙං…කප.…. 

අට්ඨා  ෙං 
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නආහා පච්චයානකහතුපච්චයා…කප.…නෙම්මපච්චයානවිපාෙපච්චයා 

නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං( ංඛිත්තං). 

නඉන්ද්රියදුෙං 

544. නඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුයා පන්න  , නආ ම්මකණ
පන්න  …කප.…කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා 
පන්න  …කප.… නඋපනි ් කය කත  …කප.… කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 

අට්ඨෙං 

නඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… න හජාතපච්චයා 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එොෙ , නනි ් කය එොෙ , නඋපනි ් කය  ත්ත, 

නපුක ජාකත එොෙ , නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන එොෙ , නෙම්කම

එොෙ , නවිපාකෙ එොෙ , නආහාක  නව, නඣාකන එොෙ , නමග්කග

එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, කනොඅත්ථියා නව, 

කනොනත්ථියාඑොෙ , කනොවිගකතඑොෙ , කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

ෙ ෙං 

නඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නනි ් යපච්චයා

නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතඑොෙ , නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

එොෙ , නෙම්කම එොෙ , නවිපාකෙ එොෙ , නආහාක  නව, නඣාකන

එොෙ , නමග්කග එොෙ , න ම්පයුත්කත එොෙ , නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා එොෙ , කනොවිගකත එොෙ , කනොඅවිගකත 

නව. 

එොෙ ෙං 

නඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නඋපනි ් යපච්චයා 

නපුක ජාකත පඤ්ච, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම

පඤ්ච, නවිපාකෙපඤ්ච, නආහාක තීණි(ොතබ්බං). 
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කත  ෙං 

නඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නපුක ජාතපච්චයා 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වකන තීණි, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  ද්කව, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොඅත්ථියාද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි, 
කනොඅවිගකතද්කව…කප.…. 

පන්න  ෙං 

නඉන්ද්රියපච්චයානකහතුපච්චයා…කප.…නෙම්මපච්චයානවිපාකෙ එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකතඑෙං…කප.…. 

එෙවී ෙං 

නඉන්ද්රියපච්චයානකහතුපච්චයා…කප.…නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා
නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයා 
කනොනත්ථිපච්චයාකනොවිගකතඑෙං( ංඛිත්තං). 

නඣානපච්චයා…නමග්ගපච්චයා…. 

(යථානකහතුමූ ෙංඑවංවිත්ථාක තබ්බං.) න ම්පයුත්තපච්චයා…. 

(යථානඅඤ්ඤමඤ්ඤමූ ෙංඑවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

545. නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුයානව, නආ ම්මකණනව, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  නව, න මනන්තක  නව, න හජාකත නව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නනි ් කය නව, නඋපනි ් කය නව, නපුක ජාකත

නව, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකනනව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙනව, 

නආහාක නව, නඉන්ද්රිකයනව, නඣාකනනව, නමග්කගනව, න ම්පයුත්කත

නව, කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා නව, කනොවිගකත නව, කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 

චතුක්ෙං 
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නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියා නව, 

නඅනන්තක  නව, න මනන්තක  නව, න හජාකත නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

නව, නනි ් කයනව, නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකත

නව, නආක වකන නව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, නආහාක  නව, 

නඉන්ද්රිකය නව, නඣාකන නව, නමග්කග නව, න ම්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියා නව, කනොනත්ථියා නව, කනොවිගකත නව, කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 

ෙ ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයා නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත
නව…කප.…කනොඅවිගකතනව. 

එොෙ ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං 

 ංඛිත්තං) නනි ් යපච්චයා නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි, 
කනොඅවිගකතද්කව…කප.…. 

අට්ඨා  ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං
 ංඛිත්තං) නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා නඣාකන
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං( ංඛිත්තං). 

කනොඅත්ථිදුෙං 

546. කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  නව, න මනන්තක  නව, න හජාකත නව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ නව, නනි ් කය නව, නඋපනි ් කය නව, නපුක ජාකත

නව, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකනනව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, 

නආහාක නව, නඉන්ද්රිකයනව, නඣාකනනව, නමග්කගනව, න ම්පයුත්කත

නව, නවිප්පයුත්කත නව, කනොනත්ථියා නව, කනොවිගකත නව, කනොඅවිගකත
නව…කප.…. 
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චතුක්ෙං 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා

නව…කප.… නනි ් කයනව, නඋපනි ් කයද්කව…කප.…. 

ෙ ෙං 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයා නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත
නව…කප.…කනොඅවිගකතනව. 

එොෙ ෙං 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං)

නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන

ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක  ද්කව, නඉන්ද්රිකය ද්කව, නඣාකන ද්කව, 

නමග්කගද්කව, න ම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියාද්කව, 

කනොවිගකතද්කව, කනොඅවිගකතද්කව…කප.…. 

 ත්ත  ෙං 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) 
නආක වනපච්චයා නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා
නඣාකනද්කව…කප.… කනොඅවිගකතද්කව…කප.…. 

එෙවී ෙං 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නඋපනි ් යපච්චයා 
නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නවිපාෙපච්චයා
නආහා පච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා…කප.…නවිප්පයුත්තපච්චයා කනොනත්ථියා

ද්කව, කනොවිගකතද්කව, කනොඅවිගකතද්කව. 

කතවී ෙං( උපනි ් යං) 

කනොඅත්ථිපච්චයානකහතුපච්චයා…කප.…කනොවිගතපච්චයාකනොඅවිගකත 
ද්කව. 

කතවී ෙං( ෙම්මං) 
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කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නනි ් යපච්චයා 
නපුක ජාතපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නෙම්මපච්චයා…කප.…
කනොවිගතපච්චයාකනොඅවිගකත නව. 

කනොනත්ථිදුෙං 

547. කනොනත්ථිපච්චයානකහතුයාපන්න  ( ංඛිත්තං).කනොනත්ථියාච, 

කනොවිගකතච (නකහතුපච්චය දි ං). 

කනොවි තදුෙං 

548. කනොවිගතපච්චයා නකහතුයාපන්න  ( ංඛිත්තං). 

කනොඅවි තදුෙං 

549. කනොඅවිගතපච්චයානකහතුයානව, නආ ම්මකණනව, නඅධිපතියා
නව…කප.…කනොවිගකතනව. 

කනොඅවිගතපච්චයා…(කනොඅත්ථිපච්චය දි ං). 

පඤ්හාවා  ් පච්චනීයගණනා. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

550. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා ත්ත, නඅනන්තක  

 ත්ත, න මනන්තක  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනි ් කය ත්ත, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, නඣාකන ත්ත, 

නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

 ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. (19) 

කෙතු ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

551. කහතු- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නආහාක   ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, 
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න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ 

තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක  තීණි, 

නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන

තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

කහතු - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

කහතු- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ තීණි, 

නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ එෙං, 

නඅධිපතියාඑෙං, නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 
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කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ

එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ඉන්ද්රිය-මග් ඝටනා(9) 

552. කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅධිපතියා චත්තාරි, නඅනන්තක  චත්තාරි, 

න මනන්තක  චත්තාරි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය චත්තාරි, 

නපුක ජාකත චත්තාරි, නපච්ඡාජාකත චත්තාරි, නආක වකන චත්තාරි, 

නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙ චත්තාරි, නආහාක චත්තාරි, නඣාකනචත්තාරි, 

න ම්පයුත්කතද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවිගකත
චත්තාරි. 

කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක 

ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක  ද්කව, 

නඣාකනද්කව, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාද්කව, 
කනොවිගකතද්කව. 
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කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නආ ම්මකණ ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, 

න මනන්තක ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකත

ද්කව, නආක වකනද්කව, නෙම්කමද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක ද්කව, 

නඣාකනද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාද්කව, කනොවිගකතද්කව. 

කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ ද්කව, නඅධිපතියා ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක 

ද්කව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, 

නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, 

නආහාක  ද්කව, නඣාකන ද්කව, න ම්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා ද්කව, 

කනොවිගකතද්කව.(අවිපාෙං– 4) 

කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකනඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-

අවිගතන්ති නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකනඑෙං, 

න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං. 

කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකනඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකත එෙං. 
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කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, 

න ම්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ාධිපති-ඉන්ද්රිය-මග් ඝටනා(6) 

553. කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති

නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅනන්තක  චත්තාරි, න මනන්තක  චත්තාරි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය චත්තාරි, නපුක ජාකත චත්තාරි, 

නපච්ඡාජාකතචත්තාරි, නආක වකනචත්තාරි, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ

චත්තාරි, නආහාක  චත්තාරි, නඣාකන චත්තාරි, න ම්පයුත්කත ද්කව, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවිගකතචත්තාරි. 

කහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක 

ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක  ද්කව, 

නඣාකනද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාද්කව, කනොවිගකතද්කව. 

කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක  ද්කව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, 

නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, 

නආහාක  ද්කව, නඣාකන ද්කව, න ම්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා ද්කව, 

කනොවිගකතද්කව.(අවිපාෙං–3) 

කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකනඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

කහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-

 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත
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එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකනඑෙං, 

නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

කහතාධිපති - හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකන එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත එෙං.

( විපාෙං–3) 

කහතුමූ ෙං. 

ආ ම්මණදුෙං 

554. ආ ම්මණපච්චයා නකහතුයා නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක 

නව, න මනන්තක නව, න හජාකත නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤනව, නනි ් කය

නව, නඋපනි ් කයනව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, නආහාක  නව, නඉන්ද්රිකය නව, 

නඣාකන නව, නමග්කග නව, න ම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියානව, කනොවිගකතනව, කනොඅවිගකතනව.(23) 

ආ ම්මණඝටනා(5) 

555. ආ ම්මණ-අධිපති-උපනි ් යන්ති නකහතුයා  ත්ත, නඅනන්තක  

 ත්තං, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, 

නනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන

 ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, 

නඣාකන ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කත  ත්ත, නවිප්පයුත්කත ත්ත, 

කනොඅත්ථියා  ත්ත, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත  ත්ත, කනොඅවිගකත
 ත්ත. 

ආ ම්මණ -පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා තීණි, නඅධිපතියාතීණි, 

නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකතතීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නනි ් කය තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකත තීණි. 
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ආ ම්මණ-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකත

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

ආ ම්මණ-අධිපති-උපනි ් ය-පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නනි ් කය එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ආ ම්මණ-අධිපති-නි ් ය-උපනි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ආ ම්මණමූ ෙං. 

අධිපතිදුෙං 

556. අධිපතිපච්චයානකහතුයාෙ , නආ ම්මකණ ත්ත, නඅනන්තක ෙ , 

න මනන්තක  ෙ , න හජාකත  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ අට්ඨ, නනි ් කය

 ත්ත, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත ෙ , නපච්ඡාජාකත ෙ , 

නආක වකනෙ , නෙම්කමෙ , නවිපාකෙෙ , නආහාක ෙ , නඉන්ද්රිකයෙ , 

නඣාකන ෙ , නමග්කග ෙ , න ම්පයුත්කත අට්ඨ, නවිප්පයුත්කත  ත්ත, 

කනොඅත්ථියා  ත්ත, කනොනත්ථියා ෙ , කනොවිගකතෙ , කනොඅවිගකත ත්ත.

(23) 

අධිපතිමි ් ෙඝටනා(3) 

557. අධිපති-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා අට්ඨ, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅනන්තක අට්ඨ, න මනන්තක අට්ඨ, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

චත්තාරි, නනි ් කය එෙං, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 
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නපච්ඡාජාකත අට්ඨ, නආක වකන අට්ඨ, නෙම්කම අට්ඨ, නවිපාකෙ අට්ඨ, 

නආහාක  අට්ඨ, නඉන්ද්රිකය අට්ඨ, නඣාකන අට්ඨ, නමග්කග අට්ඨ, 

න ම්පයුත්කත චත්තාරි, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොනත්ථියා අට්ඨ, 
කනොවිගකත අට්ඨ. 

අධිපති -නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා අට්ඨ, නආ ම්මකණ ත්ත, 

නඅනන්තක අට්ඨ, න මනන්තක අට්ඨ, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

චත්තාරි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත අට්ඨ, 

නආක වකන අට්ඨ, නෙම්කම අට්ඨ, නවිපාකෙ අට්ඨ, නආහාක  අට්ඨ, 

නඉන්ද්රිකය අට්ඨ, නඣාකන අට්ඨ, නමග්කග අට්ඨ, න ම්පයුත්කත චත්තාරි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඅට්ඨ, කනොවිගකතඅට්ඨ. 

අධිපති-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා චත්තාරි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅනන්තක  චත්තාරි, න මනන්තක  චත්තාරි, 

න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත චත්තාරි, නආක වකනචත්තාරි, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙ චත්තාරි, නආහාක  චත්තාරි, නඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

නඣාකනචත්තාරි, නමග්කගචත්තාරි, න ම්පයුත්කතචත්තාරි, කනොනත්ථියා

චත්තාරි, කනොවිගකත චත්තාරි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(3) 

558. අධිපති-ආ ම්මණ-උපනි ් යන්ති නකහතුයා  ත්ත, නඅනන්තක 

 ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, 

නනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන

 ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, 

නඣාකන ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කත ත්ත, නවිප්පයුත්කත ත්ත, 

කනොඅත්ථියා  ත්ත, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත  ත්ත, කනොඅවිගකත 
 ත්ත. 

අධිපති-ආ ම්මණ-උපනි ් ය-පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නනි ් කය එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 
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අධිපති-ආ ම්මණ-නි ් ය-උපනි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

 ෙජාත-ඡන්ොධිපතිඝටනා(6) 

559. අධිපති- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, 

නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, 

නආහාක   ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, 

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි, නආ ම්මකණතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක  තීණි, 

නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන

තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක  තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–3) 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 
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අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං– 3) 

චිත්තාධිපතිඝටනා(6) 

560. අධිපති- හජාත-නි ් ය-ආහා -ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නඣාකන ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා -ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන තීණි, 

නමග්කගතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-ආහා -ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි, නආ ම්මකණතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නඣාකන තීණි, 

නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකත තීණි.

(අවිපාෙං–3) 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකණඑෙං, නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, 
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නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–3) 

වීරියාධිපතිඝටනා(6) 

561. අධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නආහාක  ත්ත, නඣාකන ත්ත, න ම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඣාකනතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි, නආ ම්මකණතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක  තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 
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නආහාක  තීණි, නඣාකන තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 

කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–3) 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකනඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකනඑෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, 

නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–3) 

වීමං ාධිපතිඝටනා(6) 

562. අධිපති-කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති

නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅනන්තක  චත්තාරි, න මනන්තක  චත්තාරි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය චත්තාරි, නපුක ජාකත චත්තාරි, 

නපච්ඡාජාකතචත්තාරි, නආක වකනචත්තාරි, නෙම්කම චත්තාරි, නවිපාකෙ

චත්තාරි, නආහාක  චත්තාරි, නඣාකන චත්තාරි, න ම්පයුත්කත ද්කව, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවිගකතචත්තාරි. 

අධිපති-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක 

ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක  ද්කව, 

නඣාකනද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාද්කව, කනොවිගකතද්කව. 
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අධිපති-කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක  ද්කව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, 

නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, 

නආහාක  ද්කව, නඣාකන ද්කව, න ම්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා ද්කව, 

කනොවිගකතද්කව.(අවිපාෙං–3) 

අධිපති-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකනඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

අධිපති-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-

 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකනඑෙං, 

නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

අධිපති-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකන එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත එෙං.

( විපාෙං–3) 

අධිපතිමූ ෙං. 

අනන්ත දුෙං 

563. අනන්ත පච්චයානකහතුයා ත්ත, නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා

 ත්ත, න හජාකත  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නනි ් කය  ත්ත, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, නඣාකන  ත්ත, 

නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත  ත්ත, නවිප්පයුත්කත  ත්ත, කනොඅත්ථියා 

 ත්ත, කනොඅවිගකත ත්ත.(19) 
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අනන්ත ඝටනා(3) 

564. අනන්ත  - මනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා  ත්ත, න හජාකත  ත්ත, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නආහාක   ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, 

න ම්පයුත්කත ත්ත, නවිප්පයුත්කත ත්ත, කනොඅත්ථියා ත්ත, කනොඅවිගකත
 ත්ත. 

අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-ආක වන-නත්ථි-විගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, න හජාකත තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොඅත්ථියාතීණි, කනොඅවිගකතතීණි. 

අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-ෙම්ම-නත්ථි-විගතන්තිනකහතුයාඑෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොඅත්ථියාඑෙං, 
කනොඅවිගකතඑෙං. 

අනන්ත මූ ෙං. 

 මනන්ත දුෙං 

565.  මනන්ත පච්චයා නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, න හජාකත  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නනි ් කය

 ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන පඤ්ච, 

නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, නආහාක   ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, 

නඣාකන ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කත ත්ත, නවිප්පයුත්කත ත්ත, 

කනොඅත්ථියා ත්ත, කනොඅවිගකත ත්ත.(19) 

 මනන්ත ඝටනා(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

214 

පටුන 

566.  මනන්ත -අනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්ති නකහතුයා ත්ත, 

නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා ත්ත, න හජාකත ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

 ත්ත, නනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, 

නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, නආහාක   ත්ත, 

නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත  ත්ත, 

නවිප්පයුත්කත ත්ත, කනොඅත්ථියා ත්ත, කනොඅවිගකත ත්ත. 

 මනන්ත -අනන්ත -උපනි ් ය-ආක වන-නත්ථි-විගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, න හජාකත තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොඅත්ථියාතීණි, කනොඅවිගකතතීණි. 

 මනන්ත -අනන්ත -උපනි ් ය-ෙම්ම-නත්ථි-විගතන්තිනකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ 

එෙං, නනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොඅත්ථියාඑෙං, 
කනොඅවිගකතඑෙං. 

 මනන්ත මූ ෙං. 

 ෙජාතදුෙං 

567.  හජාතපච්චයානකහතුයානව, නආ ම්මකණනව, නඅධිපතියානව, 

නඅනන්තක  නව, න මනන්තක  නව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කයනව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන නව, 

නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, නආහාක  නව, නඉන්ද්රිකය නව, නඣාකන

නව, නමග්කගනව, න ම්පයුත්කතපඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා

නව, කනොවිගකතනව.(20) 

 ෙජාතඝටනා(10) 

568.  හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා නව, නආ ම්මකණ

නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක  නව, න මනන්තක  නව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය නව…කප.… නමග්කග නව, 
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න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා නව, කනොවිගකත
නව. 

 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක  

තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

 හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත 

එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, නආහාක එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං.(අවිපාෙං–5) 

 හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං, න-ආ ම්මකණ

එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 
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 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

 හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

 හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 හජාතමූ ෙං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤදුෙං 

569. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, 

නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක  තීණි, නඋපනි ් කය

තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම

තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, 

නමග්කගතීණි, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 

කනොවිගකතතීණි.(19) 
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අඤ්ඤමඤ්ඤඝටනා(6) 

570. අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, නආහාක එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං.(අවිපාෙං–3) 

අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

218 

පටුන 

අඤ්ඤමඤ්ඤ- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–3) 

අඤ්ඤමඤ්ඤමූ ෙං. 

නි ් යදුෙං 

571. නි ් යපච්චයානකහතුයාකත  , නආ ම්මකණකත  , නඅධිපතියා

කත  , නඅනන්තක  කත  , න මනන්තක  කත  , න හජාකත තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නඋපනි ් කය කත  , නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත කත  , නආක වකන කත  , නෙම්කම කත  , නවිපාකෙ

කත  , නආහාක  කත  , නඉන්ද්රිකය කත  , නඣාකන කත  , නමග්කග

කත  , න ම්පයුත්කත  ත්ත, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා කත  , 

කනොවිගකතකත  . (21) 

නි ් යමි ් ෙඝටනා(6) 

572. නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා කත  , නආ ම්මකණකත  , 

නඅධිපතියාකත  , නඅනන්තක කත  , න මනන්තක කත  , න හජාකත 

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ත්ත, නඋපනි ් කයකත  , නපුක ජාකතනව, න

පච්ඡාජාකත කත  , නආක වකන කත  , නෙම්කම කත  , නවිපාකෙ

කත  , නආහාක  කත  , නඉන්ද්රිකය කත  , නඣාකන කත  , නමග්කග

කත  , න ම්පයුත්කත  ත්ත, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා කත  , 
කනොවිගකතකත  . 

නි ් ය-අධිපති-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා අට්ඨ, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅනන්තක අට්ඨ, න මනන්තක අට්ඨ, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

චත්තාරි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත අට්ඨ, 

නආක වකන අට්ඨ, නෙම්කම අට්ඨ, නවිපාකෙ අට්ඨ, නආහාක  අට්ඨ, 

නඉන්ද්රිකය අට්ඨ, නඣාකන අට්ඨ, නමග්කග අට්ඨ, න ම්පයුත්කත චත්තාරි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඅට්ඨ, කනොවිගකත අට්ඨ. 

නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත
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එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නආහාක   ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ

පඤ්ච, නඅධිපතියා පඤ්ච, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, 

න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම

පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන

පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 

කනොවිගකත පඤ්ච. 

නි ් ය-අධිපති-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා චත්තාරි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅනන්තක  චත්තාරි, න මනන්තක  චත්තාරි, 

න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත චත්තාරි, නආක වකනචත්තාරි, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙ චත්තාරි, නආහාක  චත්තාරි, නඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

නඣාකනචත්තාරි, නමග්කගචත්තාරි, න ම්පයුත්කත චත්තාරි, කනොනත්ථියා

චත්තාරි, කනොවිගකතචත්තාරි. 

නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(4) 

573. නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නංඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

220 

පටුන 

නි ් ය-ආ ම්මණ-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකත

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

නි ් ය-ආ ම්මණ-අධිපති-උපනි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

නි ් ය-පුක ජාත-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, 

නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකත එෙං. 

 ෙජාතඝටනා(10) 

574. නි ් ය- හජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා නව, නආ ම්මකණ

නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක  නව, න මනන්තක  නව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන නව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, 

නආහාක නව, නඉන්ද්රිකයනව, නඣාකනනව, නමග්කගනව, න ම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියානව, කනොවිගකතනව. 

නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 
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නි ් ය - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

නි ් ය- හජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, නආහාක එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං.(අවිපාෙං–5) 

නි ් ය- හජාත-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ 

එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 
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න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

නි ් ය- හජාත-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත 

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

නි ් යමූ ෙං. 

උපනි ් යදුෙං 

575. උපනි ් යපච්චයා නකහතුයා නව, නආ ම්මකණනව, නඅධිපතියා

නව, නඅනන්තක  නව, න මනන්තක  නව, න හජාකත නව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤනව, නනි ් කයනව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, 

නආක වකනනව, නෙම්කමනව, නවිපාකෙනව, නආහාක නව, නඉන්ද්රිකය

නව, නඣාකනනව, නමග්කගනව, න ම්පයුත්කතනව, නවිප්පයුත්කතනව, 

කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියානව, කනොවිගකතනව, කනොඅවිගකතනව.(23) 

උපනි ් යඝටනා(7) 

576. උපනි ් ය-ආ ම්මණ-අධිපතීති නකහතුයා  ත්ත, නඅනන්තක 

 ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, 

නනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන

 ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක   ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, 

නඣාකන ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කත ත්ත, නවිප්පයුත්කත ත්ත, 
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කනොඅත්ථියා  ත්ත, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත  ත්ත, කනොඅවිගකත
 ත්ත. 

උපනි ් ය-ආ ම්මණ-අධිපති-පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නනි ් කය එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

උපනි ් ය-ආ ම්මණ-අධිපති-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

උපනි ් ය-අනන්ත - මනන්ත -නත්ථි-විගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, 

නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා ත්ත, න හජාකත ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

 ත්ත, නනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, 

නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, නආහාක   ත්ත, 

නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත  ත්ත, 

නවිප්පයුත්කත ත්ත, කනොඅත්ථියා ත්ත, කනොඅවිගකත ත්ත. 

උපනි ් ය-අනන්ත - මනන්ත -ආක වන-අත්ථි-විගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, න හජාකත තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොඅත්ථියාතීණි, කනොඅවිගකතතීණි. 

උපනි ් ය-ෙම්මන්ති නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ ද්කව, නඅධිපතියා 

ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක  ද්කව, න හජාකත ද්කව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත

ද්කව, නආක වකනද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක ද්කව, නඉන්ද්රිකයද්කව, 

නඣාකන ද්කව, නමග්කග ද්කව, න ම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොඅත්ථියාද්කව, කනොනත්ථියාද්කව, කනොවිගකතද්කව, කනොඅවිගකතද්කව. 
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උපනි ් ය-අනන්ත - මනන්ත -ෙම්ම-නත්ථි-විගතන්තිනකහතුයාඑෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොඅත්ථියාඑෙං, 
කනොඅවිගකතඑෙං. 

උපනි ් යමූ ෙං. 

පුක ජාතදුෙං 

577. පුක ජාතපච්චයා නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා

තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක  තීණි, න හජාකත තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නනි ් කයතීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි.(21) 

පුක ජාතඝටනා(7) 

578. පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, 

නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකතතීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නනි ් කය තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

පුක ජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

පුක ජාත-ආ ම්මණ-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයාතීණි, නඅධිපතියා තීණි, 

නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකතතීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නනි ් කය තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 
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නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකත තීණි. 

පුක ජාත-ආ ම්මණ-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකත

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකතතීණි. 

පුක ජාත-ආ ම්මණ-අධිපති-උපනි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නනි ් කය එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

පුක ජාත-ආ ම්මණ-අධිපති-නි ් ය-උපනි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

පුක ජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, 

නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

පුක ජාතමූ ෙං. 

පච්ඡාජාතදුෙං 

579. පච්ඡාජාතපච්චයානකහතුයාතීණි, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියා

තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක  තීණි, න හජාකත තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නනි ් කයතීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

226 

පටුන 

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි.(20) 

පච්ඡාජාතඝටනා(1) 

580. පච්ඡාජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය තීණි, 

නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නආහාක තීණි, නඉන්ද්රිකයතීණි, නඣාකනතීණි, නමග්කග

තීණි, න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකතතීණි. 

පච්ඡාජාතමූ ෙං. 

ආක වනදුෙං 

581. ආක වනපච්චයා නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියා

තීණි, න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොඅත්ථියා තීණි, කනොඅවිගකත

තීණි. (18) 

ආක වනඝටනා(1) 

582. ආක වන-අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්ති

නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, න හජාකත තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොඅත්ථියාතීණි, කනොඅවිගකතතීණි. 

ආක වනමූ ෙං. 

ෙම්මදුෙං 

583. ෙම්මපච්චයා නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා 

 ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත ද්කව, 
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නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නනි ් කයද්කව, නඋපනි ් කය ත්ත, නපුක ජාකත

 ත්ත, නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක 

ද්කව, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, කනොඅත්ථියා ද්කව, කනොනත්ථියා  ත්ත, 

කනොවිගකත ත්ත, කනොඅවිගකතද්කව.(23) 

ෙම්මපකිණ්ණෙඝටනා(2) 

584. ෙම්ම-උපනි ් යන්ති නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ ද්කව, 

නඅධිපතියාද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක ද්කව, න හජාකතද්කව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත

ද්කව, නආක වකනද්කව, නවිපාකෙද්කව, නආහාක ද්කව, නඉන්ද්රිකයද්කව, 

නඣාකන ද්කව, නමග්කග ද්කව, න ම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොඅත්ථියාද්කව, කනොනත්ථියාද්කව, කනොවිගකතද්කව, කනොඅවිගකතද්කව. 

ෙම්ම-අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්තිනකහතුයාඑෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොඅත්ථියාඑෙං, 
කනොඅවිගකතඑෙං. 

 ෙජාතඝටනා(9) 

585. ෙම්ම - හජාත-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, 

නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක 

 ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, 

නඣාකන  ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ෙම්ම- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නවිපාකෙතීණි, නඉන්ද්රිකයතීණි, නඣාකනතීණි, 

නමග්කගතීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 
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ෙම්ම- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, 

නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඉන්ද්රිකය

තීණි, නඣාකනතීණි, නමග්කගතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

ෙම්ම- හජාත-නි ් ය-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නවිපාකෙතීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. (අවිපාෙං–4) 

ෙම්ම- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ෙම්ම- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, 

න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං. 

ෙම්ම- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන

එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං. 

ෙම්ම- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 
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නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකනඑෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ෙම්ම- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන

එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත

එෙං.( විපාෙං – 5) 

ෙම්මමූ ෙං. 

විපාෙදුෙං 

586. විපාෙපච්චයා නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා

එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන

එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.(19) 

විපාෙඝටනා(5) 

587. විපාෙ- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකත එෙං. 

විපාෙ- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 
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විපාෙ- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

විපාෙ - හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

විපාෙ- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

විපාෙමූ ෙං. 

ආො දුෙං 

588. ආහා පච්චයා නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා

 ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නනි ් කයඑෙං, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත

 ත්ත, නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ 

 ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. (21) 

ආො මි ් ෙඝටනා(1) 

589. ආහා  -අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය එෙං, නඋපනි ් කය  ත්ත, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම
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 ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, නඣාකන ත්ත, නමග්කග  ත්ත, 

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත 

 ත්ත. 

 ෙජාත ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

590. ආහා - හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, 

නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක  ත්ත, න මනන්තක 

 ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, නඉන්ද්රිකයතීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

ආහා - හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. (අවිපාෙං–4) 

ආහා - හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

232 

පටුන 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා 

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙංනපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඉන්ද්රිකය

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා

එෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා - හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඉන්ද්රිකය

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා

එෙං, කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ෙම්මඝටනා(9) 

591. ආහා  - හජාත-නි ් ය-ෙම්ම-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, 

නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා ත්ත, නඅනන්තක  ත්ත, න මනන්තක 

 ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නවිපාකෙ  ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, 
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නඣාකන ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නවිපාකෙතීණි, නඉන්ද්රිකයතීණි, නඣාකනතීණි, 

නමග්කගතීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, 

නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඉන්ද්රිකය

තීණි, නඣාකනතීණි, නමග්කගතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

ආහා - හජාත-නි ් ය-ෙම්ම-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නවිපාකෙතීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ආහා - හජාත-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, 

න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං. 
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ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන 

එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං. 

ආහා - හජාත-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගඑෙං, 

න ම්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන

එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත

එෙං.( විපාෙං – 5) 

 ඉන්ද්රියඝටනා(9) 

592. ආහා - හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, 

නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා ත්ත, නඅනන්තක  ත්ත, න මනන්තක 

 ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නඣාකන ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ආහා  - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති

නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන තීණි, 

නමග්කගතීණි, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, 
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නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකත

තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙතීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

ආහා - හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ආහා - හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 

න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත 
එෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඣාකන 

එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත
එෙං. 

ආහා - හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, 
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නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඣාකන 

එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත

එෙං.( විපාෙං– 5) 

 ාධිපති-ඉන්ද්රියඝටනා 

593. ආහා -අධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නඣාකන  ත්ත, නමග්කග ත්ත, න ම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, 

කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ආහා -අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන තීණි, 

නමග්කගතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකත තීණි. 

ආහා -අධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි, නආ ම්මකණතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 

කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–3) 

ආහා -අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඣාකන එෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 
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ආහා -අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

ආහා -අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කමඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–3) 

ආහා මූ ෙං. 

ඉන්ද්රියදුෙං 

594. ඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා 

 ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නනි ් කයඑෙං, නඋපනි ් කය ත්ත, නපුක ජාකත

 ත්ත, නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ

 ත්ත, නආහාක   ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. (21) 

ඉන්ද්රියමි ් ෙඝටනා(3) 

595. ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය එෙං, නඋපනි ් කය  ත්ත, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඣාකන ත්ත, නමග්කග  ත්ත, 

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත 
 ත්ත. 

ඉන්ද්රිය-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 
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නආහාක   ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත  ත්ත. 

ඉන්ද්රිය-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(1) 

596. ඉන්ද්රිය-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නඋපනි ් කයඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, 

නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, 

න ම්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකත එෙං. 

 ෙජාත ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

597. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, 

නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා ත්ත, නඅනන්තක  ත්ත, න මනන්තක 

 ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නආහාක   ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත  ත්ත. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත
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තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා තීණි, 

කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකනඑෙං, 

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක 

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා

එෙං, කනොවිගකත එෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, 

නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකතඑෙං. 
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ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකත

එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක 

එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා 

එෙං, කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 මග් ඝටනා(9) 

598. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, 

නආ ම්මකණ  ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය

 ත්ත…කප.…න ම්පයුත්කතතීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, 
කනොවිගකත ත්ත. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 
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 ඣානඝටනා(9) 

599. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා තීණි…කප.… න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ඣාන-මග් ඝටනා(9) 

600. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ඣාන-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 
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ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා තීණි…කප.…නඋපනි ් කය තීණි…කප.…න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය - හජාත-නි ් ය-ඣාන-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති

නකහතුයා තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ාො ඝටනා(9) 

601. ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා තීණි…කප.… න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 
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ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ාධිපති-ආො ඝටනා(6) 

602. ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-නි ් ය-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-නි ් ය-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–3) 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා - ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–3) 
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 ාධිපති-මග් ඝටනා(6) 

603. ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.… 

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–3) 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–3) 

 කෙතු-මග් ඝටනා(9) 

604. ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති

නආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය

චත්තාරි…කප.… න ම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා

චත්තාරි, කනොවිගකතචත්තාරි. 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ ද්කව…කප.… න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියාද්කව, කනොවිගකතද්කව. 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නආ ම්මකණද්කව…කප.…කනොවිගකතද්කව. 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණද්කව…කප.…කනොවිගකතද්කව.(අවිපාෙං–4) 
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ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-
අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–
5) 

 කෙතාධිපති-මග් ඝටනා(6) 

605. ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති

නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅනන්තක  චත්තාරි, න මනන්තක  චත්තාරි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය චත්තාරි, නපුක ජාකත චත්තාරි, 

නපච්ඡාජාකත චත්තාරි, නආක වකන චත්තාරි, නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙ

චත්තාරි, නආහාක  චත්තාරි, නඣාකන චත්තාරි, න ම්පයුත්කත ද්කව, 

නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාචත්තාරි, කනොවිගකත චත්තාරි. 

ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක 

ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, 

නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නආහාක  ද්කව, 

නඣාකනද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව, කනොනත්ථියාද්කව, කනොවිගකතද්කව. 

ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ ද්කව, නඅනන්තක  ද්කව, න මනන්තක  ද්කව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය ද්කව, නපුක ජාකත ද්කව, 

නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, 

නආහාක  ද්කව, නඣාකන ද්කව, න ම්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා ද්කව, 

කනොවිගකතද්කව.(අවිපාෙං–3) 
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ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකනඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-

 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

ඉන්ද්රිය-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නආ ම්මකණ එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඣාකන එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, කනොවිගකත එෙං.

( විපාෙං–3) 

ඉන්ද්රියමූ ෙං. 

ඣානදුෙං 

606. ඣානපච්චයා නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා

 ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනි ් කය ත්ත, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන

 ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, 

නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

 ත්ත, කනොවිගකත ත්ත.(19) 

ඣාන ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

607. ඣාන- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත…කප.… 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.… න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 
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ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 

කනොවිගකතතීණි. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකත තීණි. 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්තිනකහතුයාඑෙං…කප.… 
කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ඉන්ද්රියඝටනා(9) 

608. ඣාන- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා තීණි…කප.… න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 
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ඣාන- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං …කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 මග් ඝටනා(9) 

609. ඣාන- හජාත-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි…කප.…න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවිගකත තීණි. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 
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ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ඉන්ද්රිය-මග් ඝටනා(9) 

610. ඣාන- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා තීණි…කප.… න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය -මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්තිනකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකත තීණි. 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 
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ඣානමූ ෙං. 

මග් දුෙං 

611. මග්ගපච්චයා නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා 

 ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නඋපනි ් කය ත්ත, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන

 ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, 

නඣාකන  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

 ත්ත, කනොවිගකත ත්ත.(19) 

මග්  ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

612. මග්ග- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත…කප.… 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.… න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි…කප.…න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවිගකත තීණි. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං…කප.… 
කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 
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මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ඉන්ද්රියඝටනා(9) 

613. මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 

කනොවිගකතතීණි. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකත එෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ඣානඝටනා(9) 

614. මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…
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න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි…කප.…න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–4) 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ඉන්ද්රිය-ඣානඝටනා(9) 

615. මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ -නි ් ය-ඉන්ද්රිය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති

නකහතුයා තීණි…කප.… න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 
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මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං – 4) 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන-විප්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 

 ාධිපති-ඉන්ද්රියඝටනා(6) 

616. මග්ග-අධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

 ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත…කප.…

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

මග්ග-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි. 

මග්ග-අධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකතතීණි.(අවිපාෙං–3) 

මග්ග-අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා
එෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 
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මග්ග-අධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–3) 

 කෙතු-ඉන්ද්රියඝටනා(9) 

617. මග්ග-කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය 

චත්තාරි…කප.… න ම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා

චත්තාරි, කනොවිගකතචත්තාරි. 

මග්ග-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණ ද්කව…කප.… න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත ද්කව, 

කනොනත්ථියාද්කව, කනොවිගකතද්කව. 

මග්ග-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති නආ ම්මකණද්කව…කප.…කනොවිගකතද්කව. 

මග්ග-කහතු- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණද්කව…කප.…කනොවිගකතද්කව.(අවිපාෙං–4) 

මග්ග-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙං-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-
අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග-කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–
5) 

 කෙතාධිපති-ඉන්ද්රියඝටනා(6) 

618. මග්ග-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති

නආ ම්මකණ චත්තාරි…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නඋපනි ් කය
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චත්තාරි…කප.… න ම්පයුත්කත ද්කව, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා

චත්තාරි, කනොවිගකතචත්තාරි. 

මග්ග-කහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-

අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණද්කව …කප.…කනොවිගකතද්කව. 

මග්ග-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නආ ම්මකණද්කව…කප.…කනොවිගකතද්කව.(අවිපාෙං–3) 

මග්ග-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති න
ආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග-කහතාධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං. 

මග්ග-කහතාධිපති- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නආ ම්මකණඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–3) 

මග්ගමූ ෙං. 

 ම්පයුත්තදුෙං 

619.  ම්පයුත්තපච්චයා නකහතුයාතීණි, නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියා 

තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක  තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නආහාක තීණි, නඉන්ද්රිකයතීණි, නඣාකනතීණි, නමග්කග

තීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකතතීණි.(18) 

 ම්පයුත්තඝටනා(2) 

620.  ම්පයුත්ත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති

නකහතුයාතීණි…කප.…කනොවිගකත තීණි.(අවිපාෙං–1) 

 ම්පයුත්ත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයාඑෙං…කප.…කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–1) 

 ම්පයුත්තමූ ෙං. 

විප්පයුත්තදුෙං 
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621. විප්පයුත්තපච්චයා නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅධිපතියා පඤ්ච, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, න හජාකත 

පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනි ් කය තීණි, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම

පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන

පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 

කනොවිගකතපඤ්ච.(21) 

විප්පයුත්තමි ් ෙඝටනා(4) 

622. විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයාපඤ්ච, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅධිපතියා පඤ්ච, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, න හජාකත

පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනි ් කය තීණි, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම

පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන

පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකතපඤ්ච. 

විප්පයුත්ත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ

පඤ්ච, නඅධිපතියා පඤ්ච, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, 

න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම

පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන

පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකතපඤ්ච. 

විප්පයුත්ත-අධිපති-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා චත්තාරි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅනන්තක  චත්තාරි, න මනන්තක  චත්තාරි, 

න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත චත්තාරි, නආක වකනචත්තාරි, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙ චත්තාරි, නආහාක  චත්තාරි, නඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

නඣාකනචත්තාරි, නමග්කගචත්තාරි, න ම්පයුත්කතචත්තාරි, කනොනත්ථියා

චත්තාරි, කනොවිගකතචත්තාරි. 

විප්පයුත්ත-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 
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නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(5) 

623. විප්පයුත්ත-පච්ඡාජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය තීණි, 

නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙතීණි, නආහාක තීණි, නඉන්ද්රිකයතීණි, නඣාකනතීණි, නමග්කග 

තීණි, න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකත තීණි. 

විප්පයුත්ත-නි ් ය-පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

විප්පයුත්ත-ආ ම්මණ-නි ් ය-පුක ජාත-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකත

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

විප්පයුත්ත-ආ ම්මණ-අධිපති-නි ් ය-උපනි ් ය-පුක ජාත-අත්ථි-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

විප්පයුත්ත-නි ් ය-පුක ජාත-ඉන්ද්රිය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, 
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නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

 ෙජාතඝටනා(4) 

624. විප්පයුත්ත- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

විප්පයුත්ත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, නආහාක එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං.(අවිපාෙං–2) 

විප්පයුත්ත- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

විප්පයුත්ත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–2) 

විප්පයුත්තමූ ෙං. 

අත්ථිදුෙං 
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625. අත්ථිපච්චයා නකහතුයා කත  , නආ ම්මකණකත  , නඅධිපතියා

කත  , නඅනන්තක  කත  , න මනන්තක  කත  , න හජාකත  ත්ත, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නනි ් කය  ත්ත, නඋපනි ් කය කත  , 

නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත කත  , නආක වකන කත  , නෙම්කම 

කත  , නවිපාකෙ කත  , නආහාක  කත  , නඉන්ද්රිකය කත  , නඣාකන

කත  , නමග්කග කත  , න ම්පයුත්කත  ත්ත, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, 

කනොනත්ථියාකත  , කනොවිගකතකත  . (22) 

අත්ථිමි ් ෙඝටනා(11) 

626. අත්ථි -අවිගතන්ති නකහතුයා කත  , නආ ම්මකණ කත  , 

නඅධිපතියාකත  , නඅනන්තක කත  , න මනන්තක කත  , න හජාකත

 ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නනි ් කය  ත්ත, නඋපනි ් කය කත  , 

නපුක ජාකත නව, නපච්ඡාජාකත කත  , නආක වකන කත  , නෙම්කම 

කත  , නවිපාකෙ කත  , නආහාක  කත  , නඉන්ද්රිකය කත  , නඣාකන

කත  , නමග්කග කත  , න ම්පයුත්කත  ත්ත, නවිප්පයුත්කත පඤ්ච, 

කනොනත්ථියාකත  , කනොවිගකතකත  . 

අත්ථි-නි ් ය-අවිගතන්ති නකහතුයා කත  , නආ ම්මකණ කත  , 

නඅධිපතියාකත  , නඅනන්තක කත  , න මනන්තක කත  , න හජාකත

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නඋපනි ් කය කත  , නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත කත  , නආක වකන කත  , නෙම්කම කත  , නවිපාකෙ

කත  , නආහාක  කත  , නඉන්ද්රිකය කත  , නඣාකන කත  , නමග්කග

කත  , න ම්පයුත්කත  ත්ත, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා කත  , 
කනොවිගකතකත  . 

අත්ථි-අධිපති-අවිගතන්ති නකහතුයා අට්ඨ, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅනන්තක අට්ඨ, න මනන්තක අට්ඨ, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ 

චත්තාරි, නනි ් කය එෙං, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත අට්ඨ, නආක වකන අට්ඨ, නෙම්කම අට්ඨ, නවිපාකෙ අට්ඨ, 

නආහාක  අට්ඨ, නඉන්ද්රිකය අට්ඨ, නඣාකන අට්ඨ, නමග්කග අට්ඨ, 

න ම්පයුත්කත චත්තාරි, නවිප්පයුත්කත චත්තාරි, කනොනත්ථියා අට්ඨ, 
කනොවිගකතඅට්ඨ. 

අත්ථි-අධිපති-නි ් ය-අවිගතන්ති නකහතුයා අට්ඨ, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅනන්තක අට්ඨ, න මනන්තක  අට්ඨ, න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

චත්තාරි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත අට්ඨ, 
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නආක වකන අට්ඨ, නෙම්කම අට්ඨ, නවිපාකෙ අට්ඨ, නආහාක  අට්ඨ, 

නඉන්ද්රිකය අට්ඨ, නඣාකන අට්ඨ, නමග්කග අට්ඨ, න ම්පයුත්කත චත්තාරි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඅට්ඨ, කනොවිගකතඅට්ඨ. 

අත්ථි-ආහා -අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය එෙං, නඋපනි ් කය  ත්ත, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, නඣාකන ත්ත, නමග්කග ත්ත, 

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

අත්ථි-ඉන්ද්රිය-අවිගතන්ති නකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය එෙං, නඋපනි ් කය  ත්ත, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඣාකන ත්ත, නමග්කග  ත්ත, 

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා  ත්ත, කනොවිගකත
 ත්ත. 

අත්ථි-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-අවිගතන්තිනකහතුයා  ත්ත, නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, න හජාකත

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය  ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත ත්ත, නආක වකන ත්ත, නෙම්කම ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, 

නආහාක   ත්ත, නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත  ත්ත. 

අත්ථි-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ පඤ්ච, 

නඅධිපතියා පඤ්ච, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, න හජාකත

පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නනි ් කය තීණි, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 

නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම

පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන

පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකතපඤ්ච. 

අත්ථි-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ

පඤ්ච, නඅධිපතියා පඤ්ච, නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, 

න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය පඤ්ච, 
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නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම 

පඤ්ච, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  පඤ්ච, නඉන්ද්රිකය පඤ්ච, නඣාකන

පඤ්ච, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, කනොනත්ථියා පඤ්ච, 
කනොවිගකතපඤ්ච. 

අත්ථි-අධිපති-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා චත්තාරි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅනන්තක  චත්තාරි, න මනන්තක  චත්තාරි, 

න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත චත්තාරි, නආක වකනචත්තාරි, නෙම්කම

චත්තාරි, නවිපාකෙ චත්තාරි, නආහාක  චත්තාරි, නඉන්ද්රිකය චත්තාරි, 

නඣාකනචත්තාරි, නමග්කගචත්තාරි, න ම්පයුත්කතචත්තාරි, කනොනත්ථියා

චත්තාරි, කනොවිගකතචත්තාරි. 

අත්ථි-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

පකිණ්ණෙඝටනා(8) 

627. අත්ථි-පච්ඡාජාත-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කය තීණි, 

නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, 

නවිපාකෙ තීණි, නආහාක තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකනතීණි, නමග්කග

තීණි, න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකත තීණි. 

අත්ථි-පුක ජාත-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, 

නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකතතීණි, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නනි ් කයතීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අත්ථි-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 
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තීණි, න හජාකත තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අත්ථි-ආ ම්මණ-පුක ජාත-අවිගතන්තිනකහතුයාතීණි, නඅධිපතියා තීණි, 

නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකතතීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නනි ් කය තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අත්ථි -ආ ම්මණ-නි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා

තීණි, නඅධිපතියාතීණි, නඅනන්තක තීණි, න මනන්තක තීණි, න හජාකත

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අත්ථි-ආ ම්මණ-අධිපති-උපනි ් ය-පුක ජාත-අවිගතන්තිනකහතුයා එෙං, 

නඅනන්තක එෙං, න මනන්තක එෙංන හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

එෙං, නනි ් කය එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම

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

නමග්කගඑෙං, න ම්පයුත්කතඑෙං, නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

අත්ථි-ආ ම්මණ-අධිපති-නි ් ය-උපනි ් ය-පුක ජාත-විප්පයුත්ත-

අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

න හජාකතඑෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, නආක වකන

එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

අත්ථි-නි ් ය-පුක ජාත-ඉන්ද්රිය-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  

එෙං, න හජාකත එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, 
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නආහාක  එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

 ෙජාතඝටනා(10) 

628. අත්ථි- හජාත-නි ් ය-අවිගතන්ති නකහතුයා නව, නආ ම්මකණ

නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක  නව, න මනන්තක  නව, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කය නව, නපුක ජාකත නව, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන නව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, 

නආහාක නව, නඉන්ද්රිකයනව, නඣාකනනව, නමග්කගනව, න ම්පයුත්කත

පඤ්ච, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියානව, කනොවිගකතනව. 

අත්ථි- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අත්ථි- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා 

තීණි, නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, 

න මනන්තක  තීණි, නඋපනි ් කයතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ තීණි, නආහාක  තීණි, 

නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අත්ථි- හජාත-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා තීණි, 

නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක  තීණි, න මනන්තක 

තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

න ම්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකතතීණි. 

අත්ථි- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා

එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නවිපාකෙඑෙං, නආහාක එෙං, 
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නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං.(අවිපාෙං–5) 

අත්ථි- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ 

එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක  එෙං, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං, කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

අත්ථි - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අවිගතන්තිනකහතුයාඑෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

අත්ථි- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක  එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 
කනොවිගකතඑෙං. 

අත්ථි- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති නකහතුයා එෙං, 

නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, න මනන්තක 

එෙං, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නඋපනි ් කය එෙං, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නආහාක  එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, 

කනොනත්ථියාඑෙං, කනොවිගකතඑෙං. 

අත්ථි- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අවිගතන්ති 

නකහතුයා එෙං, නආ ම්මකණ එෙං, නඅධිපතියා එෙං, නඅනන්තක  එෙං, 

න මනන්තක එෙං, නඋපනි ් කයඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, නපච්ඡාජාකත

එෙං, නආක වකනඑෙං, නෙම්කමඑෙං, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, 

නඣාකන එෙං, නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියා එෙං, 

කනොවිගකතඑෙං.( විපාෙං–5) 
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අත්ථිමූ ෙං. 

නත්ථි-වි තදුොනි 

629. නත්ථිපච්චයා නකහතුයා  ත්ත…කප.… විගතපච්චයා නකහතුයා

 ත්ත…කප.…. (නත්ථිපච්චයම්පිවිගතපච්චයම්පිඅනන්ත පච්චය දි ං.) 

අවි තදුෙං 

630. අවිගතපච්චයා නකහතුයා කත  …. (යථා අත්ථිපච්චකයො
විත්ථාරිකතොඑවංඅවිගතපච්චකයො විත්ථාක තබ්කබො.) 

පඤ්හාවා  ් අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

631. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියා ෙ , අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය කත  , 

උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, 

ෙම්කම ත්ත, විපාකෙ එෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, 

මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකත කත  . 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා  ත්ත, අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය කත  , 

උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, 

ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, 

මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත  ත්ත, අවිගකතකත  . 

චතුක්ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය කත  , 

උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, 

ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, 
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මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකත කත  …කප.…. 

ඡක්ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 

න මනන්ත පච්චයා හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කයකත  , 

උපනි ් කයනව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ත්ත, විපාකෙ

එෙං, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග  ත්ත, 

 ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාකත  , අවිගකතකත  . 

 ත්තෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා

න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නි ් කය තීණි, උපනි ් කය නව, 

පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත ත්ත. 

අට්ඨෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 
න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් කය

තීණි, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, 

ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, අවිගකත
 ත්ත. 

නවෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා 

නනි ් යපච්චයාඋපනි ් කයනව, පච්ඡාජාකතතීණි, ෙම්කමද්කව, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා පඤ්ච, අවිගකත
පඤ්ච…කප.…. 

එොෙ ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නනි ් යපච්චයා 

නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, 

ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා පඤ්ච, අවිගකත
පඤ්ච. 
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ද්වාෙ ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං)

නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා ෙම්කම ද්කව, 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

ක ොළ ෙං( ාො ං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) 
නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා

නආහා පච්චයා ඉන්ද්රිකයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

බ්ාවී ෙං( ාො ං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නආහා පච්චයා
නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයා

කනොනත්ථිපච්චයා කනොවිගතපච්චයා ඉන්ද්රිකය එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත
එෙං. 

ක ොළ ෙං( ඉන්ද්රියං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නවිපාෙපච්චයා 

නඉන්ද්රියපච්චයාආහාක එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

බ්ාවී ෙං( ඉන්ද්රියං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නඉන්ද්රියපච්චයා
නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයා

කනොනත්ථිපච්චයා කනොවිගතපච්චයා ආහාක  එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත
එෙං. 

නකහතුමූ ෙං. 

නආ ම්මණදුෙං 

632. නආ ම්මණපච්චයා කහතුයා  ත්ත, අධිපතියා  ත්ත, අනන්තක 

 ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය 

කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන

තීණි, ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන
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 ත්ත, මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාකත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත  ත්ත, අවිගකතකත  …කප.…. 

අට්ඨෙං 

නආ ම්මණපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 
න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් කය

තීණි, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, 

ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, අවිගකත
 ත්ත…කප.…. 

නආ ම්මණමූ ෙං. 

නඅධිපතිදුෙං 

633. නඅධිපතිපච්චයා කහතුයා ත්ත, ආ ම්මකණනව…. 

(යථානකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

නඅධිපතිමූ ෙං. 

නඅනන්ත -න මනන්ත දුොනි 

634. නඅනන්ත පච්චයා …කප.… න මනන්ත පච්චයා කහතුයා  ත්ත, 

ආ ම්මකණනව, අධිපතියාෙ ,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය

කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ෙම්කම  ත්ත, 

විපාකෙ එෙං, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාකත  , අවිගකතකත  …කප.…. 

අට්ඨෙං 

න මනන්ත පච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතිපච්චයා 

නඅනන්ත පච්චයාන හජාතපච්චයානඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයානි ් කයතීණි, 

උපනි ් කයනව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ෙම්කමද්කව, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, අවිගකත  ත්ත
( ංඛිත්තං). 

න මනන්ත මූ ෙං. 

න ෙජාතදුෙං 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

269 

පටුන 

635. න හජාතපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා  ත්ත, අනන්තක 

 ත්ත,  මනන්තක   ත්ත, නි ් කය තීණි, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත

තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  එෙං, 

ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා  ත්ත, විගකත

 ත්ත, අවිගකත ත්ත…කප.…. 

පඤ්චෙං 

න හජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා

අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත, නි ් කය තීණි, උපනි ් කය නව, 

පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කමද්කව, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා  ත්ත, 

විගකත ත්ත, අවිගකත ත්ත…කප.…. 

නවෙං 

න හජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා 

නනි ් යපච්චයාඋපනි ් කයනව, පච්ඡාජාකතතීණි, ෙම්කමද්කව, ආහාක 

එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා පඤ්ච, අවිගකත පඤ්ච 

( ංඛිත්තං). 

න හජාතමූ ෙං. 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤදුෙං 

636. නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා

අට්ඨ, අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත පඤ්ච, නි ් කය

 ත්ත, උපනි ් කයනව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, 

මග්කග තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා  ත්ත, විගකත

 ත්ත, අවිගකත ත්ත…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා

තීණි, අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත පඤ්ච, නි ් කය

 ත්ත, උපනි ් කයනව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ එෙං, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, 
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මග්කග තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා  ත්ත, විගකත

 ත්ත, අවිගකත ත්ත…කප.…. 

අට්ඨෙං 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා
නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නි ් කය තීණි, උපනි ් කයනව, පුක ජාකතතීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ෙම්කම

ද්කව, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, 
අවිගකත ත්ත( ංඛිත්තං). 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤමූ ෙං. 

නනි ් යදුෙං 

637. නනි ් යපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා  ත්ත, අනන්තක 

 ත්ත,  මනන්තක   ත්ත, උපනි ් කයනව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත

තීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, 

විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, අවිගකත
 ත්ත…කප.…. 

පඤ්චෙං 

නනි ් යපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක   ත්ත, උපනි ් කයනව, පච්ඡාජාකතතීණි, 

ආක වකන තීණි, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාපඤ්ච, නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතපඤ්ච…කප.…. 

නවෙං 

නනි ් යපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා උපනි ් කය නව, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, 

ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා පඤ්ච, අවිගකත
පඤ්ච( ංඛිත්තං). 

නනි ් යමූ ෙං. 

නඋපනි ් යදුෙං 
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638. නඋපනි ් යපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා

 ත්ත,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය කත  , පුක ජාකත

තීණි, පච්ඡාජාකතතීණි, ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය

 ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, 

අත්ථියාකත  , අවිගකතකත  …කප.…. 

අට්ඨෙං 

නඋපනි ් යපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයානඅධිපතිපච්චයා 

නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා නි ් කය තීණි, 

පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත ත්ත( ංඛිත්තං). 

නඋපනි ් යමූ ෙං. 

නපුක ජාතදුෙං 

639. නපුක ජාතපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා ෙ , 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, 

නි ් කයනව, උපනි ් කයනව, පච්ඡාජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කම

 ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන  ත්ත, මග්කග

 ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා නව, නත්ථියා  ත්ත, 

විගකත ත්ත, අවිගකත නව…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා  ත්ත, 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කයනව, උපනි ් කයනව, පච්ඡාජාකතතීණි, ආක වකනතීණි, ෙම්කම

 ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, මග්කග 

 ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා නව, නත්ථියා  ත්ත, 

විගකත  ත්ත, අවිගකතනව…කප.…. 

නවෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා උපනි ් කය නව, පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, 
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ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා පඤ්ච, අවිගකත

පඤ්ච ( ංඛිත්තං). 

නපුක ජාතමූ ෙං. 

නපච්ඡාජාතදුෙං 

640. නපච්ඡාජාතපච්චයාකහතුයා ත්ත, ආ ම්මකණනව, අධිපතියාෙ , 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, 

නි ් කය කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, 

ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක  ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන ත්ත, 

මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතකත  …කප.…. 

නවෙං 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් කය තීණි, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, 

ෙම්කමද්කව, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා තීණි, 
අවිගකතතීණි. 

ෙ ෙං 

නපච්ඡාජාතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයා උපනි ් කය නව, ෙම්කම ද්කව, 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං( ංඛිත්තං). 

නපච්ඡාජාතමූ ෙං. 

නආක වනදුෙං 

641. නආක වනපච්චයා කහතුයා ත්ත, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා ෙ , 

අනන්තක පඤ්ච,  මනන්තක පඤ්ච,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, 

නි ් කය කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, 

ෙම්කම ත්ත, විපාකෙඑෙං, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, 

මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියාපඤ්ච, විගකතපඤ්ච, අවිගකත කත  …කප.…. 
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නවෙං 

නආක වනපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් කය තීණි, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, 

පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත

පඤ්ච, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත ත්ත ( ංඛිත්තං). 

නආක වනමූ ෙං. 

නෙම්මදුෙං 

642. නෙම්මපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා ෙ , 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, 

නි ් කය කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, 

ආක වකන තීණි, විපාකෙ එෙං, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන

 ත්ත, මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාකත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකත කත  …කප.…. 

නවෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් කය තීණි, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, 

පච්ඡාජාකතතීණි, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා

 ත්ත, අවිගකත ත්ත( ංඛිත්තං). 

නෙම්මමූ ෙං. 

නවිපාෙදුෙං 

643. නවිපාෙපච්චයා කහතුයා ත්ත…කප.…අවිගකතකත  . 

(යථානකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නවිපාෙමූ ෙං. 

නආො දුෙං 
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644. නආහා පච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා ෙ , 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, 

නි ් කය කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, 

ආක වකනතීණි, ෙම්කමද්කව, විපාකෙ එෙං, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, 

මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත  ත්ත, අවිගකතකත  …කප.…. 

චතුක්ෙං 

නආහා පච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා  ත්ත, 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, 

නි ් කය කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, 

ආක වකනතීණි, ෙම්කමද්කව, විපාකෙ එෙං, ඉන්ද්රිකය ත්ත, ඣාකන ත්ත, 

මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකත කත  …කප.…. 

බ්ාවී ෙං 

නආහා පච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා
නවිපාෙපච්චයා නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා

නවිප්පයුත්තපච්චයා කනොනත්ථිපච්චයා කනොවිගතපච්චයා ඉන්ද්රිකය එෙං, 

අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං( ංඛිත්තං). 

නආහා මූ ෙං. 

නඉන්ද්රියදුෙං 

645. නඉන්ද්රියපච්චයා කහතුයා ත්ත, ආ ම්මකණනව…කප.…අවිගකත 
කත  …කප.….(නඉන්ද්රියපච්චයාෙම්කම ත්තපඤ්හා.) 

බ්ාවී ෙං 

නඉන්ද්රියපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං)
නවිපාෙපච්චයා නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා

නවිප්පයුත්තපච්චයා කනොනත්ථිපච්චයා කනොවිගතපච්චයා ආහාක  එෙං, 

අත්ථියා එෙං, අවිගකත එෙං (යථා නකහතුමූ ෙං [නකහතුමූ කෙ ( යා.)]. 
 ංඛිත්තං). 
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නඉන්ද්රියමූ ෙං. 

නඣානදුෙං 

646. නඣානපච්චයා කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණනව…කප.… අවිගකත
කත  . 

(යථානකහතුමූ ෙං, එවංනඣානමූ ෙංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නඣානමූ ෙං. 

නමග් දුෙං 

647. නමග්ගපච්චයාකහතුයා ත්ත…කප.…අවිගකතකත  . 

(යථානකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

නමග්ගමූ ෙං. 

න ම්පයුත්තදුෙං 

648. න ම්පයුත්තපච්චයා කහතුයාතීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා අට්ඨ, 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, 

නි ් කය  ත්ත, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, 

ආක වකන තීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, 

ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා

 ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකත  ත්ත…කප.…. 

චතුක්ෙං 

න ම්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා තීණි, 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතපඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්කඤඑෙං, 

නි ් කය  ත්ත, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, 

ආක වකනතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙඑෙං, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, 

ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියා  ත්ත, නත්ථියා

 ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකත  ත්ත…කප.…. 

නවෙං 
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න ම්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නි ් කය තීණි, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, 

පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත

පඤ්ච, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත  ත්ත. 

ෙ ෙං 

න ම්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයා (මූ ෙං ංඛිත්තං) න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයානනි ් යපච්චයාඋපනි ් කයනව, පච්ඡාජාකතතීණි, 

ෙම්කමද්කව, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාපඤ්ච, 

අවිගකතපඤ්ච…කප.…. 

ද්වාෙ ෙං 

න ම්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං)නනි ් යපච්චයා

නඋපනි ් යපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා පච්ඡාජාකත තීණි, ෙම්කම ද්කව, 

ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය එෙං, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා පඤ්ච, අවිගකත
පඤ්ච( ංඛිත්තං). 

න ම්පයුත්තමූ ෙං. 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

649. නවිප්පයුත්තපච්චයා කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා 

 ත්ත, අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නි ් කය තීණි, උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, 

ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ එෙං, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, 

මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා පඤ්ච, නත්ථියා  ත්ත, විගකත

 ත්ත, අවිගකතපඤ්ච…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා තීණි, 

අනන්තක  ත්ත,  මනන්තක  ත්ත,  හජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, 

නි ් කය තීණි, උපනි ් කයනව, ආක වකනතීණි, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතතීණි…කප.…. 
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 ත්තෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා

නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ

තීණි, නි ් කයතීණි, උපනි ් කයනව, ෙම්කම පඤ්ච, විපාකෙඑෙං, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා

තීණි, අවිගකතතීණි…කප.…. 

නවෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා උපනි ් කය නව, ෙම්කම ද්කව, ආහාක  එෙං, 

ඉන්ද්රිකයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකත එෙං…කප.…. 

එොෙ ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයා නඋපනි ් යපච්චයා ෙම්කම ද්කව, 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

පන්න  ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නෙම්මපච්චයා

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං…කප.…. 

 ත්ත  ෙං( ාො ං) 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා 

නවිපාෙපච්චයා නආහා පච්චයා ඉන්ද්රිකය එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකත
එෙං…කප.…. 

බ්ාවී ෙං( ාො ං) 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නආහා පච්චයා
නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා කනොනත්ථිපච්චයා

කනොවිගතපච්චයාඉන්ද්රිකයඑෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. 
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 ත්ත  ෙං( ඉන්ද්රියං) 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නවිපාෙපච්චයා

නඉන්ද්රියපච්චයාආහාක එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

බ්ාවී ෙං( ඉන්ද්රියං) 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නඉන්ද්රියපච්චයා
නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා න ම්පයුත්තපච්චයා කනොනත්ථිපච්චයා 

කනොවිගතපච්චයාආහාක එෙං, අත්ථියාඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

නවිප්පයුත්තමූ ෙං. 

කනොඅත්ථිදුෙං 

650. කනොඅත්ථිපච්චයා ආ ම්මකණ නව, අධිපතියා  ත්ත, අනන්තක 

 ත්ත,  මනන්තක  ත්ත, උපනි ් කයනව, ආක වකනතීණි, ෙම්කමද්කව, 

නත්ථියා ත්ත, විගකත  ත්ත…කප.…. 

චතුක්ෙං 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත, උපනි ් කය නව, ආක වකන තීණි, ෙම්කම ද්කව, 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත…කප.…. 

 ත්තෙං 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා

නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා උපනි ් කය නව, ෙම්කම
ද්කව…කප.…. 

චතුවී ෙං( උපනි ් යං) 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයා නඋපනි ් යපච්චයා
නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නවිපාෙපච්චයා
නආහා පච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා
න ම්පයුත්තපච්චයානවිප්පයුත්තපච්චයාකනොනත්ථිපච්චයා කනොවිගතපච්චයා
කනොඅවිගතපච්චයාෙම්කමද්කව. 
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චතුවී ෙං( ෙම්මං) 

කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා 
නඅනන්ත පච්චයා න මනන්ත පච්චයා න හජාතපච්චයා
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා නනි ් යපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා
නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා
නආහා පච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා
න ම්පයුත්තපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයාකනොනත්ථිපච්චයාකනොවිගතපච්චයා
කනොඅවිගතපච්චයාඋපනි ් කය නව. 

කනොඅත්ථිමූ ෙං. 

කනොනත්ථිදුෙං 

651. කනොනත්ථිපච්චයාකහතුයා ත්ත…කප.…අවිගකතකත  . 

(යථානකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

කනොනත්ථිමූ ෙං. 

කනොවි තදුෙං 

652. කනොවිගතපච්චයා කහතුයා ත්ත…කප.…අවිගකත කත  . 

(යථානකහතුමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

කනොවිගතමූ ෙං. 

කනොඅවි තදුෙං 

653. කනොඅවිගතපච්චයාආ ම්මකණනව…කප.…නත්ථියා ත්ත, විගකත
 ත්ත. 

(යථාකනොඅත්ථිමූ ෙං, එවංවිත්ථාක තබ්බං.) 

කනොඅවිගතමූ ෙං. 

පඤ්හාවා  ් පච්චනීයානුක ොමං. 

කු  ත්තිෙංනිට්ඨිතං. 
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2. කවෙනාත්තිෙං 

1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

1. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්තං

එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො; 
පටි න්ධික්ඛ්කණ සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව 

ඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො. 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – දුක්ඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො
ඛ්න්කධො. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 

කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච

එකෙොඛ්න්කධො; පටි න්ධික්ඛ්කණඅදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො. 

ආ ම්මණපච්චයාදි 

2. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා… අධිපතිපච්චයා 

(අධිපතියා පටි න්ධි නත්ථි)… අනන්ත පච්චයා…  මනන්ත පච්චයා…
 හජාතපච්චයා… අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නි ් යපච්චයා…
උපනි ් යපච්චයා… පුක ජාතපච්චයා – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං එෙං

ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො. වත්ථුං
පුක ජාතපච්චයා( ංඛිත්තං). 

ආක වනපච්චයාදි 

3. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආක වනපච්චයා… ෙම්මපච්චයා…
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විපාෙපච්චයා–සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චද්කවඛ්න්ධා, 

ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො; පටි න්ධික්ඛ්කණ සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො
ඛ්න්කධො. 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – දුක්ඛ් හගතං

ොයවිඤ්ඤාණ හගතංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
එකෙොඛ්න්කධො. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 

කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච

එකෙොඛ්න්කධො; පටි න්ධික්ඛ්කණඅදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙං

ඛ්න්ධංපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච එකෙොඛ්න්කධො. 

ආො පච්චයාදි 

4. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා…
ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා…  ම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා –

සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධ

පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො; වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා; පටි න්ධික්ඛ්කණ සුඛ්ාය

කවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
එකෙොඛ්න්කධො.වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා. 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති විප්පයුත්තපච්චයා – දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො
ඛ්න්කධො. වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 

කවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජතිවිප්පයුත්තපච්චයා–අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 

කවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච

එකෙො ඛ්න්කධො; වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා; පටි න්ධික්ඛ්කණ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
එකෙොඛ්න්කධො. වත්ථුංවිප්පයුත්තපච්චයා( ංඛිත්තං). 
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අත්ථිපච්චයාදි 

5. අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා…විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා…. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

6. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණතීණි…කප.…අවිගකතතීණි. 

කෙතුආදිදුොනි 

7. කහතුපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි…කප.… විපාකෙ ද්කව…කප.…
අවිගකතතීණි…කප.…. 

ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා කහතුයා තීණි…කප.… විපාකෙ
ද්කව…කප.…අවිගකතතීණි…කප.…. 

ආක වනපච්චයා කහතුයා තීණි…කප.… ෙම්කම තීණි, ආහාක 
තීණි…කප.… අවිගකතතීණි…කප.…. 

විපාෙපච්චයා කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා ද්කව…කප.… 

පුක ජාකතතීණි, ෙම්කමතීණි…කප.…ඣාකනද්කව, මග්කගද්කව…කප.…
අවිගකත තීණි…කප.…. 

ඣානපච්චයා කහතුයා තීණි…කප.… විපාකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත 

තීණි…කප.…. 

මග්ගපච්චයා කහතුයා තීණි…කප.… විපාකෙ ද්කව…කප.… අවිගකත 

තීණි…කප.…. 

අවිගතපච්චයා කහතුයා තීණි…කප.… නත්ථියා තීණි, විගකත 

තීණි…කප.…. 

(යථාකු  ත්තිෙ ් පච්චයගණනා, එවංවිත්ථාක තබ්බා). 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 
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8. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–අකහතුෙංසුඛ්ායකවෙනාය

 ම්පයුත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො
ඛ්න්කධො. 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – දුක්ඛ් හගතං 

ොයවිඤ්ඤාණ හගතංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
එකෙො ඛ්න්කධො. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 

කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං

අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච ද්කවඛ්න්ධා, ද්කව

ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධ පටිච්ච

එකෙො ඛ්න්කධො; විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච 
විචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො. 

නඅධිපතිපච්චකයො 

9. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා (නාධිපති පරිපුණ්ණං
පටි න්ධිෙං). 

නපුක ජාතපච්චකයො 

10. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා–අරූකපසුඛ්ායකවෙනාය

 ම්පයුත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො

ඛ්න්කධො; පටි න්ධික්ඛ්කණසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්චඑකෙො ඛ්න්කධො. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 

කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කව

ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො; පටි න්ධික්ඛ්කණ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො
ඛ්න්කධො. 
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නපච්ඡාජාත-නආක වනපච්චයා 

11. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආක වනපච්චයා
(නපච්ඡාජාතම්පිනආක වනම්පි පරිපුණ්ණංපටි න්ධිෙං). 

නෙම්මපච්චකයො 

12. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතඛ්න්කධපටිච්චසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්තාකචතනා. 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතඛ්න්කධපටිච්චදුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තාකචතනා. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 
කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා
කචතනා. 

නවිපාෙ-නඣානපච්චයා 

13. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා… නඣානපච්චයා –

සුඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණ හගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව 
ඛ්න්කධපටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො. 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා – දුක්ඛ් හගතං

ොයවිඤ්ඤාණ හගතංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
එකෙොඛ්න්කධො. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 
කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා –

චතුවිඤ්ඤාණ හගතංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
එකෙොඛ්න්කධො. 

නමග් පච්චකයො 
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14. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනමග්ගපච්චයා–අකහතුෙංසුඛ්ායකවෙනාය

 ම්පයුත්තං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො
ඛ්න්කධො. 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නමග්ගපච්චයා – දුක්ඛ් හගතං

ොයවිඤ්ඤාණ හගතංඑෙං ඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
එකෙොඛ්න්කධො. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 

කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කව 

ඛ්න්කධ පටිච්ච එකෙො ඛ්න්කධො; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධ පටිච්ච
එකෙොඛ්න්කධො. 

නවිප්පයුත්තපච්චකයො 

15. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප සුඛ්ාය

කවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා, ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
එකෙොඛ්න්කධො. 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 
කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චද්කවඛ්න්ධා, ද්කව
ඛ්න්කධ පටිච්චඑකෙොඛ්න්කධො. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

16. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතද්කව, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන තීණි, 

නමග්කගතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව. 

නකෙතුදුෙං 
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17. නකහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත එෙං, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නඣාකනතීණි, 

නමග්කගතීණි, නවිප්පයුත්කතඑෙං…කප.…. 

චතුක්ෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාකත එෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතඑෙං…කප.…. 

නවෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා
නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා නමග්ගපච්චයා
නවිප්පයුත්කතඑෙං( ංඛිත්තං). 

නඅධිපතිදුෙං 

18. නඅධිපතිපච්චයා නකහතුයා තීණි, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත 

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නඣාකන තීණි, 

නමග්කගතීණි, නවිප්පයුත්කතද්කව( ංඛිත්තං). 

නපුක ජාතදුෙං 

19. නපුක ජාතපච්චයානකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියා ද්කව, නපච්ඡාජාකත

ද්කව, නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතද්කව. 

තිෙං 

නපුක ජාතපච්චයා නකහතුපච්චයානඅධිපතියා එෙං, නපච්ඡාජාකතඑෙං, 

නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතඑෙං( ංඛිත්තං). 

නපච්ඡාජාතාදිදුොනි 

20. නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආක වනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා

නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත තීණි, 

නආක වකනතීණි, නවිපාකෙතීණි, නමග්කගද්කව, නවිප්පයුත්කතද්කව. 
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තිෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතියා ද්කව, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නමග්කග ද්කව, 
නවිප්පයුත්කත එෙං…කප.…. 

පඤ්චෙං 

නෙම්මපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නමග්කග එෙං, 
නවිප්පයුත්කතඑෙං( ංඛිත්තං). 

නවිපාෙදුෙං 

21. නවිපාෙපච්චයා නකහතුයා ද්කව, නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත 

ද්කව, නපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කමතීණි, නමග්කගද්කව, 
නවිප්පයුත්කතද්කව. 

නවිපාෙපච්චයා(නෙම්මපච්චය දි ං). 

නඣානදුෙං 

22. නඣානපච්චයා නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නමග්කග තීණි…කප.…. 

ඡක්ෙං 

නඣානපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා
නආක වනපච්චයානමග්කගතීණි( ංඛිත්තං). 

නමග් දුෙං 

23. නමග්ගපච්චයානකහතුයාතීණි, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතඑෙං, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, 

නඣාකනතීණි, නවිප්පයුත්කතඑෙං. 

තිෙං 
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නමග්ගපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත එෙං, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, 

නඣාකනතීණි, නවිප්පයුත්කතඑෙං…කප.…. 

පඤ්චෙං 

නමග්ගපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, 

නවිප්පයුත්කතඑෙං ( ංඛිත්තං). 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

24. නවිප්පයුත්තපච්චයානකහතුයාඑෙං, නඅධිපතියාද්කව, නපුක ජාකත

ද්කව, නපච්ඡාජාකත ද්කව, නආක වකන ද්කව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ 

ද්කව, නමග්කග එෙං. 

තිෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතියාඑෙං, නපුක ජාකතඑෙං, 

නපච්ඡාජාකත එෙං, නආක වකන එෙං, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, 
නමග්කගඑෙං…කප.…. 

නවෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා
නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා
නමග්කගඑෙං( ංඛිත්තං). 

පච්චනීයගණනා. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

25. කහතුපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත ද්කව, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, නවිප්පයුත්කත
ද්කව. 

තිෙං 
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කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා තීණි, නපුක ජාකත ද්කව, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 

නවිප්පයුත්කත ද්කව. 

(යථාකු  ත්තිෙං, එවංගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

26. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණතීණි, අනන්තක තීණි,  මනන්තක තීණි, 

 හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, උපනි ් කය තීණි, 

පුක ජාකතතීණි, ආක වකන ද්කව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආහාක  තීණි, 

ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන ද්කව, මග්කග එෙං,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත

තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතතීණි. 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනද්කව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ

තීණි, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකනද්කව, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
තීණි. 

චතුක්ෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, 

අනන්තක  එෙං,  මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, 

නි ් කය එෙං, උපනි ් කය එෙං, ආක වකනඑෙං, ෙම්කම එෙං, විපාකෙ

එෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කත

එෙං, විප්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකත
එෙං…කප.…. 

 ත්තෙං 

නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා 

නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, 
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 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කයඑෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං,  ම්පයුත්කත

එෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකත එෙං…කප.…. 

ෙ ෙං 

නකහතුපච්චයානඅධිපතිපච්චයා…කප.…නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා

නමග්ගපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, 

 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කයඑෙං, ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකන එෙං,  ම්පයුත්කත

එෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං ( ංඛිත්තං). 

නකහතුමූ ෙං. 

නඅධිපතිදුෙං 

27. නඅධිපතිපච්චයා කහතුයාතීණි…කප.…අවිගකතතීණි( ංඛිත්තං). 

නපුක ජාතදුෙං 

28. නපුක ජාතපච්චයාකහතුයාද්කව…කප.…අවිගකතද්කව( ංඛිත්තං). 

නපච්ඡාජාතාදිදුොනි 

29. නපච්ඡාජාතපච්චයා… නආක වනපච්චයා… නෙම්මපච්චයා…
නවිපාෙපච්චයාකහතුයාතීණි…කප.… අවිගකතතීණි( ංඛිත්තං). 

නඣානදුෙං 

30. නඣානපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි, අනන්තක  තීණි,  මනන්තක 

තීණි,  හජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කයතීණි, උපනි ් කයතීණි, 

පුක ජාකතතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙතීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, 

 ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත තීණි, අත්ථියා තීණි, නත්ථියා තීණි, විගකත

තීණි, අවිගකතතීණි( ංඛිත්තං). 

නමග් දුෙං 
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31. නමග්ගපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි, අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  

තීණි…කප.…ආක වකනඑෙං, ෙම්කමතීණි…කප.…ඣාකනද්කව…කප.…

අවිගකතතීණි ( ංඛිත්තං). 

නවිප්පයුත්තදුෙං 

32. නවිප්පයුත්තපච්චයාකහතුයාද්කව, ආ ම්මකණද්කව, අධිපතියාද්කව, 

අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නි ් කය ද්කව, උපනි ් කය ද්කව, ආක වකන ද්කව, ෙම්කම ද්කව, විපාකෙ

ද්කව, ආහාක ද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, ඣාකනද්කව, මග්කගද්කව,  ම්පයුත්කත

ද්කව, අත්ථියාද්කව, නත්ථියාද්කව, විගකත ද්කව, අවිගකතද්කව. 

තිෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං, 

 මනන්තක  එෙං,  හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, 

උපනි ් කය එෙං, ආක වකන එෙං, ෙම්කම එෙං, ආහාක  එෙං, ඉන්ද්රිකය

එෙං, ඣාකන එෙං, මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, නත්ථියා

එෙං, විගකතඑෙං, අවිගකත එෙං…කප.…. 

ෙ ෙං 

නවිප්පයුත්තපච්චයා නකහතුපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නපුක ජාතපච්චයා
නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නෙම්මපච්චයා නවිපාෙපච්චයා 

නමග්ගපච්චයා ආ ම්මකණ එෙං, අනන්තක  එෙං,  මනන්තක  එෙං, 

 හජාකත එෙං, අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙං, නි ් කය එෙං, උපනි ් කය එෙං, 

ආහාක එෙං, ඉන්ද්රිකයඑෙං, ඣාකනඑෙං,  ම්පයුත්කතඑෙං, අත්ථියාඑෙං, 

නත්ථියාඑෙං, විගකතඑෙං, අවිගකතඑෙං. 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2.  හජාතවාක ො 

33. සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්තංධම්මං හජාකතො…කප.…. 

3. පච්චයවාක ො 

34. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්තංධම්මංපච්චයා…කප.…. 
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4. නි ් යවාක ො 

35. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්තංධම්මංනි ් ාය…කප.…. 

5.  ං ට්ඨවාක ො 

36. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්තංධම්මං ං ට්කඨො…කප.…. 

6.  ම්පයුත්තවාක ො 

37. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ධම්මං  ම්පයුත්කතො සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තං

එෙං ඛ්න්ධං  ම්පයුත්තා ද්කව ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ  ම්පයුත්කතො එකෙො
ඛ්න්කධො( ංඛිත්තං). 

 ම්පයුත්තවාක ො. 

7. පඤ්හාවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

38. සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කහතූ 

 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ
සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොදුක්ඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො – දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කහතූ

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ් ධම්ම ් කහතුපච්චකයනපච්චකයො–අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය 

 ම්පයුත්තා කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටි න්ධික්ඛ්කණඅදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තාකහතූ  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

293 

පටුන 

39. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන

චිත්කතන ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මං ෙත්වා සුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති. සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තාඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා,   ා වුට්ඨහිත්වා සුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති. අරියා සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතන චිත්කතන සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත පහීකන කික ක 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ
 මුොචිණ්කණ කික ක  ජානන්ති. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ
සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතන චිත්කතනඅනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො

 ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ

ආ බ්භසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තා ඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන 

චිත්කතන ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මං ෙත්වා
විප්පටි ාරි ්  කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කත ඣාකන 
පරිහීකනවිප්පටි ාරි ් කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කත

ඛ්න්කධ ආ බ්භදුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මං
ෙත්වා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති.

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා,   ා
වුට්ඨහිත්වාඅදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතනචිත්කතනපච්චකවක්ඛ්ති.
අරියා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්කත පහීකන කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික ක 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ  මුොචිණ්කණකික ක  ජානන්ති. සුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං

ආ බ්භ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි

උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චංඋප්පජ්ජති, කචකතොපරියඤාකණන
සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානාති. සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 

යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය
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ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්කතඛ්න්කධආ බ්භ

අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තාඛ්න්ධා උප්පජ්ජන්ති.(3) 

40. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – කෙො ං ආ බ්භ

කෙොක ොඋප්පජ්ජති, කමොකහො උප්පජ්ජති; දුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තංකමොහං

ආ බ්භ කමොකහො උප්පජ්ජති, කෙොක ො උප්පජ්ජති; දුක්ඛ් හගතං

ොයවිඤ්ඤාණං ආ බ්භ කෙොක ො උප්පජ්ජති, කමොකහො උප්පජ්ජති; දුක්ඛ්ාය
කවෙනාය ම්පයුත්කතඛ්න්කධආ බ්භ දුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තාඛ්න්ධා

උප්පජ්ජන්ති.(1) 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතන චිත්කතන දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත පහීකන කික ක  

පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ
 මුොචිණ්කණ කික ක  ජානන්ති. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ
සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතන චිත්කතනඅනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විප ් ති; දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ ආ බ්භ සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–අරියාඅදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත පහීකන 

කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ 
 මුොචිණ්කණ කික ක  ජානන්ති. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් ති; කචකතොපරියඤාකණන දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා

ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 

යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ

ආ බ්භ අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

41. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං ෙත්වා, සී ං

 මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මංෙත්වාඅදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතන
චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඣානා 
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වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා,   ා වුට්ඨහිත්වා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්කතන චිත්කතන පච්චකවක්ඛ්ති; අරියා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතන චිත්කතන අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත පහීකන

කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ
 මුොචිණ්කණ කික ක  ජානන්ති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත
ඛ්න්කධ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන අනිච්චකතො 

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, 

විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති; කචකතොපරියඤාකණන
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති.
ආො ානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතන ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා

ඉද්ධිවිධඤාණ ් , කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 

යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ්  ආවජ්ජනාය 
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතඛ්න්කධ

ආ බ්භ අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, 
උකපො ථෙම්මං ෙත්වා සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන

පච්චකවක්ඛ්ති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, 

මග්ගාවුට්ඨහිත්වා,   ාවුට්ඨහිත්වාසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතනචිත්කතන
පච්චකවක්ඛ්ති.අරියාසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතනචිත්කතන අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්කත පහීකන කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත

කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ  මුොචිණ්කණ කික ක  ජානන්ති.
අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතඛ්න්කධසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතන

චිත්කතනඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; 

තංආ බ්භසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති; 
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ ආ බ්භ සුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්තාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(2) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, 

උකපො ථෙම්මංෙත්වා විප්පටි ාරි ් කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති, අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
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කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඣාකන පරිහීකන විප්පටි ාරි ්  කෙොමන ් ං 

උප්පජ්ජති, අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ ආ බ්භ දුක්ඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්තාඛ්න්ධාඋප්පජ්ජන්ති.(3) 

අධිපතිපච්චකයො 

42. සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ්  

ධම්ම ් අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතනචිත්කතනොනංෙත්වා, 

සී ං  මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මං ෙත්වා සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන
චිත්කතනතංගුං ංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති.සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්තාඣානා

වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා,   ා වුට්ඨහිත්වා සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතන චිත්කතන තං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතඛ්න්කධසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතනගුං ංෙත්වා

අ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංගුං ංෙත්වාසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතො ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. 

 ෙජාතාධිපති – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තාධිපති  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ් ධම්ම ් අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතනචිත්කතනොනංෙත්වා, 

සී ං  මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මං ෙත්වා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතන චිත්කතන තං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තා ඣානා වුට්ඨහිත්වා, මග්ගා වුට්ඨහිත්වා,   ා වුට්ඨහිත්වා 
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන තං ගුං ං ෙත්වා
පච්චකවක්ඛ්ති.සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්කතඛ්න්කධඅදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය

 ම්පයුත්කතනචිත්කතනගුං ං ෙත්වාඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංගුං ංෙත්වා

අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතො  ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

43. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ් අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

 ෙජාතාධිපති – දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තාධිපති  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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44. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය 
කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො –

ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතනචිත්කතනොනං

ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මං ෙත්වා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතන චිත්කතන තං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය ම්පයුත්තාඣානාවුට්ඨහිත්වා, මග්ගාවුට්ඨහිත්වා,   ා වුට්ඨහිත්වා
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන තං ගුං ං ෙත්වා 
පච්චකවක්ඛ්ති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කත ඛ්න්කධ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං

ගුං ංෙත්වා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි
උප්පජ්ජති. 

 ෙජාතාධිපති – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තාධිපති

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ් ධම්ම ් අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතනචිත්කතනොනං

ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මං ෙත්වා සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතන චිත්කතන තං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්තාඣානාවුට්ඨහිත්වා, මග්ගාවුට්ඨහිත්වා,   ාවුට්ඨහිත්වා 
සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන තං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති.
අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතඛ්න්කධසුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතන

චිත්කතන ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ගුං ං ෙත්වා සුඛ්ාය

කවෙනාය ම්පයුත්කතො ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. (2) 

අනන්ත පච්චකයො 

45. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං 
අනුක ොමං සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  කගොත්රභ ්  අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො, අනුක ොමං කවොොන ් … කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං
මග්ග ් … මග්කගො    ් …   ං    ් … අනුක ොමං සුඛ්ාය කවෙනාය
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පටුන 

 ම්පයුත්තාය    මාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.සුඛ්ායකවෙනාය
 ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  වුට්ඨාන ් 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තං චුතිචිත්තං අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
උපපත්තිචිත්ත ්  අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තං
භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ් හගතං
ොයවිඤ්ඤාණං විපාෙමකනොධාතුයා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්තා විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු
කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තං භවඞ්ගං අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  භවඞ්ග ් 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං කු  ාකු  ං 
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  වුට්ඨාන ් …කිරියං වුට්ඨාන ් …

  ං වුට්ඨාන ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

46. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ් ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාදුක්ඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං දුක්ඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – දුක්ඛ් හගතං
ොයවිඤ්ඤාණං විපාෙමකනොධාතුයා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. දුක්ඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 

වුට්ඨාන ්  අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

47. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා
පුරිමා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං අනුක ොමං අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  කගොත්රභ ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අනුක ොමංකවොොන ් …කගොත්රභමග්ග ් … කවොොනංමග්ග ් …මග්කගො
   ් …   ං    ් … අනුක ොමං    මාපත්තියා… නික ොධා 
වුට්ඨහන්ත ්  කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තාය    මාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
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පටුන 

කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 

වුට්ඨාන ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්තං චුතිචිත්තං සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
උපපත්තිචිත්ත ්  අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.ආවජ්ජනාසුඛ්ායකවෙනාය
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. විපාෙමකනොධාතු
සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තාය විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං භවඞ්ගං
සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  භවඞ්ග ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං කු  ාකු  ං සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ්  වුට්ඨාන ් … කිරියං වුට්ඨාන ් …   ං වුට්ඨාන ් …
නික ොධා වුට්ඨහන්ත ්  කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තාය   මාපත්තියා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ආවජ්ජනා දුක්ඛ්ාය

කවෙනාය ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

 මනන්ත පච්චකයො 

48. සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ්  
ධම්ම ්  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො(අනන්ත පච්චය දි ං). 

 ෙජාතපච්චකයො 

49. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ් 

ධම්ම ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො – සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතො එකෙො
ඛ්න්කධොද්වින්නංඛ්න්ධානං  හජාතපච්චකයනපච්චකයො.ද්කවඛ්න්ධාඑෙ ් 
ඛ්න්ධ ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතොඑකෙොඛ්න්කධොද්වින්නංඛ්න්ධානං  හජාතපච්චකයනපච්චකයො.

ද්කවඛ්න්ධාඑෙ ් ඛ්න්ධ ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

50. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො – දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතොඑකෙොඛ්න්කධොද්වින්නං ඛ්න්ධානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.
ද්කව ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො. (දුක්ඛ්ාය

කවෙනාය ම්පයුත්තපටි න්ධින බ්භති.)(1) 
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51. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො –
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
 හජාතපච්චකයනපච්චකයො.ද්කවඛ්න්ධා එෙ ් ඛ්න්ධ ්  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො එකෙො
ඛ්න්කධොද්වින්නංඛ්න්ධානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.ද්කවඛ්න්ධා එෙ ් 

ඛ්න්ධ ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යපච්චයා 

52. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නි ් යපච්චකයන පච්චකයො
(අඤ්ඤමඤ්ඤම්පිනි ් යම්පි  හජාතපච්චය දි ං). 

උපනි ් යපච්චකයො 

53. සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ්  

ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො–සුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තං ද්ධංඋපනි ් ාය සුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ඣානං උප්පාකෙති, 

විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති, මානං 

ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං සී ං… සුතං…
චාගං… පඤ්ඤං…  ාගං… කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං…
සුඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණං උපනි ් ාය සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන

චිත්කතන ොනං කෙති…කප.…  මාපත්තිං උප්පාකෙති ( ද්ධාපඤ්චමකෙසු

‘‘මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාතී’’ති ොතබ්බං, අවක ක සු න ොතබ්බං).

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන අදින්නං ආදියති, මු ා භණති, 

පිසුණංභණති,  ම් ංප පති,  න්ධිංඡින්ෙති, නිල්ක ොපංහ ති, එොගාරිෙං

ෙක ොති, පරිපන්කථතිට්ඨති, ප ො ංගච්ඡති, ගාමඝාතංෙක ොති, නිගමඝාතං 
ෙක ොති. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා  ද්ධා… සී ං… සුතං… චාකගො…
පඤ්ඤා…  ාකගො… කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා… සුඛ් හගතං
ොයවිඤ්ඤාණං සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තාය  ද්ධාය… සී  ් …
සුත ් … චාග ් … පඤ්ඤාය…  ාග ් … කමොහ ් … මාන ් … 

දිට්ඨියා…පත්ථනාය…සුඛ් හගත ් ොයවිඤ්ඤාණ ් …සුඛ්ායකවෙනාය

 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං  ද්ධං උපනි ් ාය

අත්තානංආතාකපතිපරිතාකපති, පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති.සුඛ්ාය
කවෙනාය ම්පයුත්තංසී ං…සුතං…චාගං…පඤ්ඤං උපනි ් ායඅත්තානං

ආතාකපති පරිතාකපති, පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති. සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තං  ාගං… කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං… සුඛ් හගතං 
ොයවිඤ්ඤාණං උපනි ් ාය පාණං හනති. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන

චිත්කතන අදින්නංආදියති, මු ාභණති, පිසුණංභණති,  ුං  ංභණති,  ම් ං 

ප පති,  න්ධිං ඡින්ෙති, නිල්ක ොපං හ ති, එොගාරිෙං ෙක ොති, පරිපන්කථ 

තිට්ඨති, ප ො ං ගච්ඡති, ගාමඝාතං ෙක ොති, නිගමඝාතං ෙක ොති, මාත ං 

ජීවිතා කවොක ොකපති, පිත ං ජීවිතා කවොක ොකපති, අ හන්තං ජීවිතා

කවොක ොකපති, දුට්කඨන චිත්කතන තථාගත ්  ක ොහිතං උප්පාකෙති,  ඞ්ඝං
භින්ෙති. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා  ද්ධා… සී ං… සුතං… චාකගො…
පඤ්ඤා…  ාකගො… කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා… සුඛ් හගතං 
ොයවිඤ්ඤාණං කෙො  ් … කමොහ ් … දුක්ඛ් හගත ් 
ොයවිඤ්ඤාණ ් … දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං  ද්ධං උපනි ් ාය 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතනචිත්කතනොනංකෙති, සී ං මාදියති, 

උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං ඣානං

උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, මග්ගං උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති, 

 මාපත්තිං උප්පාකෙති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති. සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තං සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…  ාගං… කමොහං… මානං…
දිට්ඨිං…පත්ථනං…සුඛ් හගතංොයවිඤ්ඤාණංඋපනි ් ාය අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය ම්පයුත්කතනචිත්කතනොනංකෙති…කප.… මාපත්තිං උප්පාකෙති.

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන අදින්නං ආදියති, මු ා

භණති, පිසුණං භණති,  ම් ං ප පති [ ුං  ං භණති,  ම් ං ප පති (සී.

 යා.)],  න්ධිං ඡින්ෙති, නිල්ක ොපං හ ති, එොගාරිෙං ෙක ොති, පරිපන්කථ

තිට්ඨති, ප ො ං ගච්ඡති, ගාමඝාතං ෙක ොති, නිගමඝාතං ෙක ොති. සුඛ්ාය
කවෙනාය ම්පයුත්තා ද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…පඤ්ඤා… ාකගො…
කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා… සුඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණං
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අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තාය  ද්ධාය… සී  ් … සුත ් …
චාග ් … පඤ්ඤාය…  ාග ් … කමොහ ් … මාන ් … දිට්ඨියා…
පත්ථනාය… අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

54. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – කෙො ං උපනි ් ාය පාණං හනති, දුක්ඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්කතන චිත්කතන අදින්නං ආදියති…කප.…  ඞ්ඝං භින්ෙති. කමොහං, 

දුක්ඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණං උපනි ් ාය පාණං හනති, දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතනචිත්කතනඅදින්නංආදියති…කප.… ඞ්ඝංභින්ෙති.කෙොක ො…
කමොකහො… දුක්ඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණං කෙො  ් … කමොහ ් …
දුක්ඛ් හගත ්  ොයවිඤ්ඤාණ ් … දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. 

පෙතූපනි ් කයො – කෙො ං උපනි ් ාය සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන
චිත්කතන ොනං කෙති…කප.…  මාපත්තිං උප්පාකෙති. සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතන චිත්කතන අදින්නං ආදියති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති.

කමොහං, දුක්ඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණං උපනි ් ාය සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්කතනචිත්කතනොනංකෙති…කප.…නිගමඝාතංෙක ොති.කෙොක ො…
කමොකහො… දුක්ඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණං සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තාය
 ද්ධාය…කප.… සුඛ් හගත ්  ොයවිඤ්ඤාණ ්  සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – කෙො ං උපනි ් ාය අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං කෙති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. කමොහං, 
දුක්ඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණං උපනි ් ාය අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්කතනචිත්කතනොනං කෙති…කප.…නිගමඝාතංෙක ොති.කෙොක ො…
කමොකහො… දුක්ඛ් හගතං ොයවිඤ්ඤාණං අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
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 ම්පයුත්තාය  ද්ධාය…කප.… පත්ථනාය… අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

55. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං  ද්ධං 
උපනි ් ාය අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං
කෙති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං සී ං…
සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…  ාගං… කමොහං… මානං… දිට්ඨිං… පත්ථනං
උපනි ් ාය අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං
කෙති…කප.… මාපත්තිංඋප්පාකෙති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතන
චිත්කතන අදින්නං ආදියති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය ම්පයුත්තා ද්ධා…සී ං…සුතං…චාකගො…පඤ්ඤා… ාකගො…
කමොකහො… මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා… අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තාය  ද්ධාය…කප.… පත්ථනාය අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං  ද්ධං 
උපනි ් ාය සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං කෙති…කප.…
දිට්ඨිංගණ්හාති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තංසී ං…කප.…පත්ථනං
උපනි ් ාය සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන ොනං කෙති…කප.…
 මාපත්තිං උප්පාකෙති. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතන චිත්කතන අදින්නං
ආදියති…කප.… නිගමඝාතං ෙක ොති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා
 ද්ධා…කප.… පත්ථනා සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තාය  ද්ධාය…කප.…
පත්ථනාය… සුඛ් හගත ්  ොයවිඤ්ඤාණ ්  සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං  ද්ධං 

උපනි ් ාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං
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පච්චනුකභොති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං සී ං…කප.… පත්ථනං 
උපනි ් ායපාණංහනති.දුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතනචිත්කතනඅදින්නං 
ආදියති…කප.…  ඞ්ඝං භින්ෙති. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා
 ද්ධා…කප.… පත්ථනා… කෙො  ් … කමොහ ් … දුක්ඛ් හගත ් 
ොයවිඤ්ඤාණ ් … දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආක වනපච්චකයො 

56. සුඛ්ාය කවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ්  
ධම්ම ්  ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං
ඛ්න්ධානං ආක වනපච්චකයන පච්චකයො. සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං
අනුක ොමං කගොත්රභ ් … අනුක ොමං කවොොන ් … කගොත්රභ මග්ග ් …

කවොොනංමග්ග ් ආක වනපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

දුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොදුක්ඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්තාඛ්න්ධාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංදුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානංආක වනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ආක වනපච්චකයන
පච්චකයො. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තං අනුක ොමං කගොත්රභ ් …
අනුක ොමං කවොොන ් … කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං මග්ග ් 

ආක වනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චකයො 

57. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ් 

ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතා, නානාක්ඛ්ණිො 

[නානාඛ්ණිො (ෙ.)].  ෙජාතා – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කචතනා
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා
කචතනා විපාොනං සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 

ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්තාකචතනා විපාොනංදුක්ඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ් ධම්ම ් ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. නානාක්ඛණිො – සුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

58. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතා, 

නානාක්ඛ්ණිො.  ෙජාතා – දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කචතනා

 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං දුක්ඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ් ධම්ම ් ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. නානාක්ඛණිො – දුක්ඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

59. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය

කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතා, 

නානාක්ඛ්ණිො.  ෙජාතා – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කචතනා 
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය 
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛ්ණිො –
අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං සුඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 
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අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්තා කචතනා විපාොනං දුක්ඛ්ාය කවෙනාය

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චකයො 

60. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ් 

ධම්ම ් විපාෙපච්චකයනපච්චකයො – විපාකෙොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතො
එකෙො ඛ්න්කධො ද්වින්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා
එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ සුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ද්වින්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො. ද්කවඛ්න්ධාඑෙ ් ඛ්න්ධ ් …කප.….(1) 

දුක්ඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්කතොධම්කමොදුක්ඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ද්වින්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො 

…කප.….(1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය…කප.… විපාකෙො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්කතො එකෙො ඛ්න්කධො ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.…

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

ආො පච්චයාදි 

61. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො…කප.… ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ඣානපච්චකයන පච්චකයො…කප.… මග්ගපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…  ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.… අත්ථිපච්චකයන 
පච්චකයො…කප.… නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… විගතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.…අවිගතපච්චකයන පච්චකයො…කප.…. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

62. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, 

උපනි ් කය නව, ආක වකන තීණි, ෙම්කම අට්ඨ, විපාකෙ තීණි, ආහාක 
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තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා

තීණි, නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතතීණි. 

කෙතු භා ං 

63. කහතුපච්චයා අධිපතියා ද්කව,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කයතීණි, විපාකෙද්කව, ඉන්ද්රිකයද්කව, මග්කගද්කව,  ම්පයුත්කතතීණි, 

අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි. (10) 

 ාමඤ්ඤඝටනා(2) 

කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි.
කහතු- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
ද්කව. 

 ඉන්ද්රිය-මග් ඝටනා(2) 

64. කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති ද්කව. කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

 ාධිපති-ඉන්ද්රිය-මග් ඝටනා(2) 

65. කහතු-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව කහතු-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

ආ ම්මණ භා ං 

66. ආ ම්මණපච්චයාඅධිපතියාචත්තාරි, උපනි ් කයචත්තාරි.(2) 

ආ ම්මණඝටනා(1) 

67. ආ ම්මණාධිපති-උපනි ් යන්තිචත්තාරි. 

අධිපති භා ං 

68. අධිපතිපච්චයා කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකණ චත්තාරි,  හජාකත තීණි, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, උපනි ් කය චත්තාරි, විපාකෙ ද්කව, 
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ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, 

අවිගකතතීණි. (13) 

පකිණ්ණෙඝටනා(1) 

69. අධිපති-ආ ම්මණ-උපනි ් යන්තිචත්තාරි. 

 ෙජාතඝටනා(8) 

අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි.
අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
ද්කව. 

අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා -ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -
ඉන්ද්රිය ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. අධිපති- හජාතං-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-
මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

අධිපති-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග - ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. අධිපති-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-
ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

අනන්ත  භා ං 

70. අනන්ත පච්චයා මනන්තක  ත්ත, උපනි ් කය ත්ත, ආක වකන

තීණි, ෙම්කමද්කව, නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත.(6) 

ඝටනා(3) 

71. අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්ති  ත්ත. අනන්ත -
 මනන්ත -උපනි ් ය-ආක වන-නත්ථි-විගතන්ති තීණි. අනන්ත -
 මනන්ත උපනි ් ය-ෙම්ම-නත්ථි-විගතන්තිද්කව. 

 මනන්ත පච්චයා(අනන්ත  දි ං). 

 ෙජාතාදි භා ං 
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72.  හජාතපච්චයා … අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නි ් යපච්චයා කහතුයා

තීණි, අධිපතියා තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, ෙම්කම තීණි, 

විපාකෙ තීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, මග්කග තීණි, 

 ම්පයුත්කත තීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි.(13) 

ඝටනා(2) 

නි ් ය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
නි ් ය- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. 

උපනි ් ය භා ං 

73. උපනි ් යපච්චයා ආ ම්මකණ චත්තාරි, අධිපතියා චත්තාරි, 

අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක   ත්ත, ආක වකන තීණි, ෙම්කම අට්ඨ, 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත.(8) 

ඝටනා(5) 

74. උපනි ් ය-ආ ම්මණ-අධිපතීති චත්තාරි. උපනි ් ය-
අනන්ත  මනන්ත -නත්ථි-විගතන්ති  ත්ත. උපනි ් ය-අනන්ත -
 මනන්ත -ආක වන-නත්ථි-විගතන්ති තීණි. උපනි ් ය-ෙම්මන්ති අට්ඨ.
උපනි ් ය-අනන්ත - මනන්ත -ෙම්ම-නත්ථි-විගතන්ති ද්කව. 

ආක වන භා ං 

75. ආක වනපච්චයා අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි, උපනි ් කය

තීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි. (5) 

ඝටනා(1) 

ආක වන-අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-නත්ථි-විගතන්තිතීණි. 

ෙම්ම භා ං 

76. ෙම්මපච්චයා අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත තීණි, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, උපනි ් කය අට්ඨ, විපාකෙ තීණි, 

ආහාක  තීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාද්කව, විගකත ද්කව, 

අවිගකතතීණි.(13) 

පකිණ්ණෙඝටනා(2) 
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ෙම්ම-උපනි ් යන්ති අට්ඨ. ෙම්ම-අනන්ත - මනන්ත -උපනි ් ය-
නත්ථි-විගතන්තිද්කව. 

 ෙජාතඝටනා(2) 

ෙම්ම- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති තීණි. ෙම්ම හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය -විපාෙ-ආහා -
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. 

විපාෙ භා ං 

77. විපාෙපච්චයා කහතුයාද්කව, අධිපතියාද්කව,  හජාකතතීණි…කප.…

ඣාකනද්කව, මග්කගද්කව,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි.

(13) 

ඝටනා(1) 

විපාෙ- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 

ආො  භා ං 

78. ආහා පච්චයා අධිපතියාතීණි,  හජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, 

නි ් කයතීණි, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, 

අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි.(10) 

ඝටනා(8) 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
ආහා - හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
තීණි. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම- ම්පයුත්ත-අවිගතන්ති තීණි.
ආහා - හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ෙම්ම-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. 

ආහා - හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ආහා  හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-
 ම්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
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ආහා -අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ආහා -අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-
ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

ඉන්ද්රිය භා ං 

79. ඉන්ද්රියපච්චයා කහතුයා ද්කව, අධිපතියා තීණි,  හජාකත තීණි, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, විපාකෙ තීණි, ආහාක  තීණි, ඣාකන

තීණි, මග්කග තීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි.(12) 

ඝටනා(16) 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 

තීණි. ඉන්ද්රිය- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන-මග්ග-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

ඉන්ද්රිය- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ආහා -
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-
ආහා - ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතන්ති තීණි. ඉන්ද්රිය-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය -විපාෙ-
මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිද්කව. 

ඉන්ද්රිය-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති ද්කව. ඉන්ද්රියකහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග-
 ම්පයුත්තඅත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 
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ඉන්ද්රිය-කහතු-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. ඉන්ද්රිය-කහතු-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-
විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

ඣාන භා ං 

80. ඣානපච්චයා  හජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය තීණි, 

විපාකෙද්කව, ඉන්ද්රිකයතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, 

අවිගකතතීණි.(9) 

ඝටනා(6) 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
ඣාන- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
ද්කව. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
තීණි. ඣාන හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති ද්කව. 

ඣාන- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-මග්ග- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. ඣාන හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-මග්ග-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

මග්  භා ං 

81. මග්ගපච්චයා කහතුයා ද්කව, අධිපතියා තීණි,  හජාකත තීණි, 

අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කයතීණි, විපාකෙතීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකන

තීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි.(11) 

ඝටනා(14) 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
මග්ග- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
ද්කව. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. මග්ග හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 
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මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති 
තීණි. මග්ග හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති ද්කව. 

මග්ග- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය-ඣාන- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. මග්ග හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-ඣාන-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

මග්ග-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති තීණි. මග්ග-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

මග්ග-කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-
අවිගතන්ති ද්කව. මග්ගකහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-ඉන්ද්රිය-
 ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

මග්ග-කහතු-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ -නි ් ය-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-
අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. මග්ග-කහතු-අධිපති- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-
විපාෙ-ඉන්ද්රිය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. 

 ම්පයුත්ත භා ං 

82.  ම්පයුත්තපච්චයා කහතුයා තීණි, අධිපතියා තීණි,  හජාකත තීණි, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ තීණි, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකන තීණි, මග්කගතීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි.

(13) 

ඝටනා(2) 

 ම්පයුත්ත- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. 
 ම්පයුත්ත- හජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. 

(අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා… 
අවිගතපච්චයා…කප.….) 

පඤ්හාවා  ් අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 
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83. සුඛ්ායකවෙනාය  ම්පයුත්කතොධම්කමොසුඛ්ායකවෙනාය ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො… 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො,… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

84. දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන

පච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්ත ් 
ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. 
(2) 

දුක්ඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

85. අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය
කවෙනාය  ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො සුඛ්ාය කවෙනාය
 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අදුක්ඛ්මසුඛ්ාය කවෙනාය  ම්පයුත්කතො ධම්කමො දුක්ඛ්ාය කවෙනාය 

 ම්පයුත්ත ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො… ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

86. නකහතුයා නව, නආ ම්මකණ නව, නඅධිපතියා නව, නඅනන්තක  

නව, න මනන්තක නව, න හජාකතනව, නඅඤ්ඤමඤ්කඤනව, නනි ් කය

නව, නඋපනි ් කයනව, නපුක ජාකතනව, නපච්ඡාජාකතනව, නආක වකන

නව, නෙම්කම නව, නවිපාකෙ නව, නආහාක  නව, නඉන්ද්රිකය නව, 

නඣාකන නව, නමග්කග නව, න ම්පයුත්කත නව, නවිප්පයුත්කත නව, 

කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියානව, කනොවිගකතනව, කනොඅවිගකතනව. 

නකෙතුදුෙං 

87. නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණනව…කප.…කනොඅවිගකතනව. 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා නව…කප.…
නඋපනි ් කය අට්ඨ…කප.…කනොඅවිගකතනව…කප.…. 

කතවී ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නඋපනි ් යපච්චයා 
නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නවිපාෙපච්චයා
නආහා පච්චයා…කප.… කනොඅවිගකතඅට්ඨ. 

නකෙතුමූ ෙං. 

(යථා කු  ත්තිෙ ්  පච්චනීයගණනා ගණිතා, එවං ඉෙම්පි 

අ ම්මුය්හන්කතන බ්බංමූ ෙංගකණතබ්බං [ගකහතබ්බං ( යා.)].) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතු භා ං 

88. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක 

තීණි, න මනන්තක  තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම තීණි, නවිපාකෙ තීණි, 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

316 

පටුන 

නආහාක  තීණි, නඉන්ද්රිකය තීණි, නඣාකන තීණි, නමග්කග තීණි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකතතීණි. 

 ාමඤ්ඤඝටනා 

89. කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති
නආ ම්මකණතීණි…කප.… කනොවිගකතතීණි. 

(යථා කු  ත්තිෙ ්  අනුක ොමපච්චනීයගණනා  ජ්ඣායමග්කගන

ගණිතා, එවංඉෙම්පිගකණතබ්බං.) 

ෙම්මපච්චයානකහතුයාඅට්ඨ, නආ ම්මකණඅට්ඨ…කප.…කනොඅවිගකත 

අට්ඨ( ංඛිත්තං). 

අනුක ොමපච්චනීයගණනා. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

90. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියාපඤ්ච, අනන්තක  ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, 

උපනි ් කය නව, ආක වකන තීණි, ෙම්කම අට්ඨ, විපාකෙ තීණි, ආහාක 

තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා

තීණි, නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතතීණි. 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා තීණි, අනන්තක 
 ත්ත…කප.…අවිගකතතීණි…කප.…. 

ඡක්ෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා 

න මනන්ත පච්චයා  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, 

උපනි ් කය නව, ෙම්කම අට්ඨ, විපාකෙ තීණි…කප.… අවිගකත
තීණි…කප.…. 

නවෙං 
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නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා (මූ ෙං  ංඛිත්තං) නනි ් යපච්චයා 

උපනි ් කයනව, ෙම්කමඅට්ඨ…කප.…. 

චතුවී ෙං( උපනි ් යං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නඋපනි ් යපච්චයා 
නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා නවිපාෙපච්චයා
නආහා පච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයා නඣානපච්චයා නමග්ගපච්චයා
න ම්පයුත්තපච්චයා නවිප්පයුත්තපච්චයාකනොඅත්ථිපච්චයාකනොනත්ථිපච්චයා
කනොවිගතපච්චයා කනොඅවිගතපච්චයාෙම්කමඅට්ඨ. 

චතුවී ෙං( ෙම්මං) 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා…කප.… නනි ් යපච්චයා 
නපුක ජාතපච්චයා නපච්ඡාජාතපච්චයා නආක වනපච්චයා 
නෙම්මපච්චයා…කප.… කනොවිගතපච්චයා කනොඅවිගතපච්චයා උපනි ් කය
නව. 

නකහතුමූ ෙං. 

නආ ම්මණදුෙං 

91. නආ ම්මණපච්චයා කහතුයා තීණි…කප.… ෙම්කම අට්ඨ…කප.…
අවිගකතතීණි…කප.…. 

කනොඅවි තදුෙං 

92. කනොඅවිගතපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියා චත්තාරි, අනන්තක  

 ත්ත,  මනන්තක  ත්ත, උපනි ් කයනව, ආක වකනතීණි, ෙම්කමඅට්ඨ, 

නත්ථියා  ත්ත, විගකත ත්ත…කප.…. 

චතුක්ෙං 

කනොඅවිගතපච්චයානකහතුපච්චයානආ ම්මණපච්චයාඅනන්තක  ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත, උපනි ් කය නව, ආක වකන තීණි, ෙම්කම අට්ඨ, 

නත්ථියා ත්ත, විගකත  ත්ත…කප.…. 

චතුවී ෙං( උපනි ් යං) 
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කනොඅවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා නආ ම්මණ-නඅධිපති-නඅනන්ත -
න මනන්ත න හජාත-නඅඤ්ඤමඤ්ඤ-නනි ් ය-නඋපනි ් ය-නපුක ජාත-
නපච්ඡාජාත-නආක වන-නවිපාෙනආහා -නඉන්ද්රිය-නඣාන-නමග්ග-
න ම්පයුත්ත-නවිප්පයුත්ත-කනොඅත්ථිපච්චයා කනොනත්ථිපච්චයා
කනොවිගතපච්චයාෙම්කමඅට්ඨ. 

චතුවී ෙං( ෙම්මං) 

කනොඅවිගතපච්චයා නකහතුපච්චයා…කප.… නනි ් යපච්චයා
නපුක ජාතපච්චයා…කප.… නෙම්මපච්චයා…කප.… කනොවිගතපච්චයා
උපනි ් කයනව. 

(යථා කු  ත්තිෙ ්  පච්චනීයානුක ොමගණනා  ජ්ඣායමග්කගන

ගණිතා, එවංගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

කවෙනාත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

3. විපාෙත්තිෙං 
1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

1. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
විපාෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කව

ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා – විපාකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; 

පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාකෙඛ්න්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු.

(2) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච 
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–විපාෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 
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චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

ෙටත්තාචරූපං.(3) 

2. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්චවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–
විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ 

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–විපාෙධම්මධම්කමඛ්න්කධපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො ච

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – 
විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

3. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.…

ද්කවමහාභූකත පටිච්චද්කවමහාභූතා, මහාභූකතපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං

ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා–පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චවිපාොඛ්න්ධා. (2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –

පටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච විපාො ඛ්න්ධා, මහාභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(3) 

4. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාෙංඑෙංඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – විපාකෙඛ්න්කධච
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මහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාකෙඛ්න්කධ

චමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, විපාකෙ

ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චෙටත්තාරූපං. (3) 

5. විපාෙධම්මධම්මඤ්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මංපටිච්ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

විපාෙධම්මධම්කමඛ්න්කධච මහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

6. විපාෙංධම්මං පටිච්චවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–
විපාෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව

ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාෙංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…

ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

7. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
ආ ම්මණපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

8. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… 

ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. (1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ආ ම්මණපච්චයා–පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චවිපාො ඛ්න්ධා.(2) 

9. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්ච පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්චකයො 
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10. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –
විපාෙංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව

ඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

අධිපතිපච්චයා–විපාකෙඛ්න්කධපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච 

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිඅධිපතිපච්චයා–විපාෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

විපාෙධම්මධම්මංපටිච්චතීණි. 

11. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.…

මහාභූකතපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපංඋපාොරූපං. (1) 

12. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා–විපාකෙඛ්න්කධ

චමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං රූපං.(1) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –

විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

අනන්ත පච්චයාදි 

13. විපාෙං ධම්මංපටිච්චවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති අනන්ත පච්චයා…
 මනන්ත පච්චයා… (ආ ම්මණපච්චය දි ං)  හජාතපච්චයා… ( හජාතං 
 බ්බංකහතුපච්චය දි ං). 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති  හජාතපච්චයා…කප.… බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං…
උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං( හජාකතඉෙංනානාෙ ණං). 
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අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

14. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. (1) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාකෙඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු.(2) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච 

ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා වත්ථු ච…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව 

ඛ්න්ධාවත්ථුච.(3) 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

15. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා –
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… 

එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… 

අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චවිපාොඛ්න්ධා.(2) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්චපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

නි ් යපච්චයාදි 

16. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නි ් යපච්චයා 

( ංඛිත්තං)…උපනි ් යපච්චයා…පුක ජාතපච්චයා. 

ආක වනපච්චකයො 
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17. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
ආක වනපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආක වනපච්චයා – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. 

ෙම්ම-විපාෙපච්චයා 

18. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ෙම්මපච්චයා
( ංඛිත්තං)…විපාෙපච්චයා… තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.…

මහාභූකතපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං. (1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

විපාෙපච්චයා–පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චවිපාොඛ්න්ධා.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති විපාෙපච්චයා –

පටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච විපාො ඛ්න්ධා, මහාභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(3) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා…කප.… කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා. විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති විපාෙපච්චයා…කප.…. 

ආො පච්චයාදි 

19. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආහා පච්චයා
( ංඛිත්තං)… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා…

 ම්පයුත්තපච්චයා … විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… 
විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා. 
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පටුන 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

20. කහතුයා කත  , ආ ම්මකණපඤ්ච, අධිපතියානව, අනන්තක පඤ්ච, 

 මනන්තක  පඤ්ච,  හජාකත කත  , අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නි ් කය

කත  , උපනි ් කය පඤ්ච, පුක ජාකත තීණි, ආක වකන ද්කව, ෙම්කම

කත  , විපාකෙ නව, ආහාක  කත  , ඉන්ද්රිකය කත  , ඣාකන කත  , 

මග්කග කත  ,  ම්පයුත්කත පඤ්ච, විප්පයුත්කත කත  , අත්ථියා කත  , 

නත්ථියාපඤ්ච, විගකතපඤ්ච, අවිගකතකත  . 

කෙතුදුෙං 

21. කහතුපච්චයා ආ ම්මකණපඤ්ච…කප.…අවිගකතකත  …කප.…. 

(යථාකු  ත්තිෙ ් ගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

ආක වනදුෙං 

22. ආක වනපච්චයා කහතුයා ද්කව, ආ ම්මකණ ද්කව, අධිපතියා ද්කව, 

අනන්තක  ද්කව,  මනන්තක  ද්කව,  හජාකත ද්කව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, 

නි ් කය ද්කව, උපනි ් කය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, ෙම්කම ද්කව, ආහාක 

ද්කව, ඉන්ද්රිකය ද්කව, ඣාකන ද්කව, මග්කග ද්කව,  ම්පයුත්කත ද්කව, 

විප්පයුත්කත ද්කව, අත්ථියා ද්කව, නත්ථියා ද්කව, විගකත ද්කව, අවිගකත
ද්කව…කප.…. 

විපාෙදුෙං 

23. විපාෙපච්චයා කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච, 

අනන්තක  තීණි,  මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ ඡ, 

නි ් කයනව, උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතඑෙං, ෙම්කමනව, ආහාක  නව, 

ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්කගනව,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතනව, 

අත්ථියානව, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකතනව ( ංඛිත්තං). 

අනුක ොමගණනා. 
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පටුන 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

24. විපාෙං ධම්මං පටිච්චවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –
අකහතුෙං විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ 

පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

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

ද්කවඛ්න්ධා. (1) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙවිපාකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපං; 

අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධ

පටිච්චවත්ථු. (2) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච 
ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනකහතුපච්චයා – අකහතුෙංවිපාෙං එෙංඛ්න්ධං පටිච්ච
තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්චතකයො ඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං. (3) 

25. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ පටිච්ච

විචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතො කමොකහො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං
ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො

මහාභූතා…කප.… ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, මහාභූකත පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං… 
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං
පටිච්චතකයො මහාභූතා…කප.…මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං උපාොරූපං.

(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා–අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චවිපාොඛ්න්ධා.(2) 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – 

අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච විපාො ඛ්න්ධා, මහාභූකත පටිච්ච 

ෙටත්තාරූපං.(3) 

26. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මංපටිච්චවිපාකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා –අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණවිපාෙංඑෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ

විපාකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; 
අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(2) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – 
අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, විපාකෙ

ඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චෙටත්තාරූපං.(3) 

නආ ම්මණපච්චකයො 

27. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති

නආ ම්මණපච්චයා – විපාකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; 

පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාකෙඛ්න්කධපටිච්චෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධපටිච්චවත්ථු.

(1) 

28. විපාෙධම්මධම්මංපටිච්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා – විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 

29. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, එෙං
මහාභූතං පටිච්චතකයොමහාභූතා…කප.…මහාභූකතපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං

රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං…
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උතු මුට්ඨානං…අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙං මහාභූතංපටිච්චතකයොමහාභූතා…

මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

30. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – විපාකෙ

ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ

විපාකෙඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චෙටත්තාරූපං.(1) 

31. විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං
පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

විපාෙධම්මධම්කමඛ්න්කධ චමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චකයො 

32. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා.
( ංඛිත්තං.යථාඅනුක ොමං  හජාත දි ං.) 

නඅනන්ත පච්චයාදි 

33. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති

නඅනන්ත පච්චයා … න මනන්ත පච්චයා…
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං

ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං, 
අ ඤ්ඤ ත්තානංමහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං(ඉෙං නානත්තං)
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා…නඋපනි ් යපච්චයා…( ංඛිත්තං). 

නපුක ජාතපච්චකයො 

34. විපාෙං ධම්මංපටිච්චවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනපුක ජාතපච්චයා
– අරූකප විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාෙංඑෙංඛ්න්ධං( ංඛිත්තං).(1) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා – විපාකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, 

පටි න්ධික්ඛ්කණ( ංඛිත්තං).(2) 

විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච 

ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නපුක ජාතපච්චයා – පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං
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ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච

ද්කවඛ්න්ධාෙටත්තා චරූපං.(3) 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 
නපුක ජාතපච්චයා–විපාෙධම්මධම්කමඛ්න්කධපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.

(2) 

35. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – අරූකප
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.…

ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ 

පටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං රූපං, එෙංමහාභූතංපටිච්චතකයො මහාභූතා…කප.…
බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං

මහාභූතං පටිච්ච…කප.….(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නපුක ජාතපච්චයා–පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපටිච්චවිපාොඛ්න්ධා.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනපුක ජාතපච්චයා– 

පටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පටිච්ච විපාො ඛ්න්ධා, මහාභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං.(3) 

36. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මංපටිච්චවිපාකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා – විපාකෙ

ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ

විපාකෙඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චෙටත්තාරූපං.(2) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිනපුක ජාතපච්චයා– 
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පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පටිච්ච තකයො

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

ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්ච ෙටත්තාරූපං.(3) 

37. විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං 
පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නපුක ජාතපච්චයා –
විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං. 

නපච්ඡාජාතපච්චයාදි 

38. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නපච්ඡාජාතපච්චයා…කප.… නආක වනපච්චයා( ංඛිත්තං). 

නෙම්මපච්චකයො 

39. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
නෙම්මපච්චයා – විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ පටිච්ච විපාෙධම්මධම්මා
කචතනා. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා –කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමඛ්න්කධපටිච්ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා කචතනා; බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං…
උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත
පටිච්චඋපාොරූපං. 

නවිපාෙපච්චකයො 

40. විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිපාෙපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

නවිපාෙපච්චයා – විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං.

(2) 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නවිපාෙපච්චයා – 
විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 
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41. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා –
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං. එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.…

මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං උපාොරූපං; බාහි ං… 
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං 
පටිච්චතකයො මහාභූතා…කප.…මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපං උපාොරූපං.

(1) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා –

විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

නආො පච්චකයො 

42. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා – බාහි ං…
උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො 
මහාභූතා…කප.…මහාභූකතපටිච්චෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං. 

නඉන්ද්රියපච්චකයො 

43. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නඉන්ද්රියපච්චයා – බාහි ං…
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො
මහාභූතා…කප.…අ ඤ්ඤ ත්තානංමහාභූකතපටිච්චරූපජීවිතින්ද්රියං. 

නඣානපච්චකයො 

44. විපාෙං ධම්මංපටිච්චවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනඣානපච්චයා–
පඤ්චවිඤ්ඤාණ හගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනඣානපච්චයා–බාහි ං…ආහා  මුට්ඨානං…උතු මුට්ඨානං…
අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.…. 

නමග් පච්චකයො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

331 

පටුන 

45. විපාෙං ධම්මංපටිච්චවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති නමග්ගපච්චයා –
අකහතුෙංවිපාෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච…තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්ච…තීණි. 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිනමග්ගපච්චයා–අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙංඑෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපටිච්ච…තීණි. 

න ම්පයුත්තපච්චකයො 

46. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
න ම්පයුත්තපච්චයා… ද්කව. 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 
න ම්පයුත්තපච්චයා…ද්කව. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංපටිච්ච…එෙං. 

නවිප්පයුත්තපච්චකයො 

47. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විපාකෙ එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. 

විපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 
නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං

ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; 
බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං
මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං 
උපාොරූපං. 

කනොනත්ථි-කනොවි තපච්චයා 
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48. විපාෙං ධම්මං පටිච්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
කනොනත්ථිපච්චයා… කනොවිගතපච්චයා( ංඛිත්තං). 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

49. නකහතුයාෙ , නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියාකත  , නඅනන්තක 

පඤ්ච, න මනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත ද්වාෙ , නපච්ඡාජාකත කත  , නආක වකනකත  , නෙම්කම

ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන ද්කව, 

නමග්කග නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා 

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

නකෙතුදුෙං 

50. නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ තීණි, නඅධිපතියා ෙ , නඅනන්තක 

තීණි, න මනන්තක  තීණි, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නඋපනි ් කය තීණි, 

නපුක ජාකත ෙ , නපච්ඡාජාකත ෙ , නආක වකන ෙ , නෙම්කම එෙං, 

නවිපාකෙද්කව, නආහාක එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනද්කව, නමග්කග

නව, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා තීණි, 
කනොවිගකතතීණි. 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයානඅධිපතියා තීණි, නඅනන්තක තීණි, 

න මනන්තක  තීණි…කප.… නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ එෙං, නආහාක 

එෙං, නඉන්ද්රිකයඑෙං, නඣාකනඑෙං, නමග්කගතීණි, න ම්පයුත්කතතීණි, 

නවිප්පයුත්කත එෙං, කනොනත්ථියාතීණි, කනොවිගකතතීණි( ංඛිත්තං). 

නකහතුමූ ෙං. 

(යථා කු  ත්තිකෙ ජ්ඣායමග්කගනගණිතං, එවං ඉධාපිගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 
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51. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණපඤ්ච, නඅධිපතියාකත  , නඅනන්තක 

පඤ්ච, න මනන්තක පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, නඋපනි ් කයපඤ්ච, 

නපුක ජාකත ද්වාෙ , නපච්ඡාජාකත කත  , නආක වකනකත  , නෙම්කම

ද්කව, නවිපාකෙ පඤ්ච, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියාපඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

තිෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතියා පඤ්ච, නපුක ජාකත පඤ්ච, 

නපච්ඡාජාකත පඤ්ච, නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, 
නවිප්පයුත්කත තීණි. 

චතුක්ෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා නපුක ජාකත තීණි, 

නපච්ඡාජාකත තීණි, නආක වකන තීණි, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, 
නවිප්පයුත්කතතීණි…කප.…. 

එොෙ ෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා අනන්ත පච්චයා (මූ ෙං 

 ංඛිත්තං)පුක ජාතපච්චයානපච්ඡාජාකතතීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම

ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව( ංඛිත්තං). 

(යථාකු  ත්තිකෙඅනුක ොමපච්චනීයගණනාගණිතා, එවංගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

52. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ පඤ්ච, අනන්තක  පඤ්ච,  මනන්තක 

පඤ්ච,  හජාකත ෙ , අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නි ් කය ෙ , උපනි ් කය

පඤ්ච, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනද්කව, ෙම්කමෙ , විපාකෙනව, ආහාක 

ෙ , ඉන්ද්රිකයෙ , ඣාකනෙ , මග්කගඑෙං,  ම්පයුත්කතපඤ්ච, විප්පයුත්කත

ෙ , අත්ථියාෙ , නත්ථියාපඤ්ච, විගකතපඤ්ච, අවිගකතෙ . 

තිෙං 
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නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා හජාකතතීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤද්කව, 

නි ් කය තීණි, ෙම්කම තීණි, විපාකෙ තීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, 

ඣාකනතීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකත තීණි…කප.…. 

 ත්තෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා නඅධිපතිපච්චයා නඅනන්ත පච්චයා

න මනන්ත පච්චයානඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා හජාකතතීණි, නි ් කයතීණි, 

ෙම්කම තීණි, විපාකෙ තීණි, ආහාක  තීණි, ඉන්ද්රිකය තීණි, ඣාකන තීණි, 

විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, අවිගකතතීණි( ංඛිත්තං). 

(යථා කු  ත්තිකෙ නකහතුමූ ෙං ගණිතං, එවං ගකණතබ්බං. යථා 

කු  ත්තිකෙපච්චනීයානුක ොමංවිත්ථාරිතං, එවංඉෙංවිත්ථාක තබ්බං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2.  හජාතවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

53. විපාෙං ධම්මං හජාකතොවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–

විපාෙං එෙංඛ්න්ධං හජාතාතකයොඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ හජාකතොඑකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ හජාතා ද්කවඛ්න්ධා( ංඛිත්තං). 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

54. කහතුයා කත  …කප.…අවිගකතකත  …කප.…. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

55. විපාෙං ධම්මං හජාකතොවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා

අකහතුෙං විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං  හජාතා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ 

 හජාකතොඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ හජාතාද්කවඛ්න්ධා( ංඛිත්තං). 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

56. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච…කප.… නවිප්පයුත්කත
තීණි…කප.…. 
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4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

57. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණපඤ්ච…කප.…අවිගකතෙ …කප.…. 

 හජාතවාක ො. 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

58. විපාෙං ධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ පච්චයා එකෙො

ඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

විපාෙං ධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති

කහතුපච්චයා – විපාකෙ ඛ්න්කධ පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; 

පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාකෙඛ්න්කධපච්චයාෙටත්තාරූපං…කප.…. (2) 

විපාෙං ධම්මං පච්චයා විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච 

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–විපාෙංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයොඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

විපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 
විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධ

පච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–විපාෙධම්මධම්කමඛ්න්කධපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

විපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – 
විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච
රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං.

(3) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං
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පච්චයාතකයො ඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයා

ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, එෙං මහාභූතං පච්චයා…කප.…

මහාභූකත පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං, වත්ථුං

පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විපාො ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං

පච්චයා විපාොඛ්න්ධා.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

කහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(3) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාකෙො ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා–වත්ථුං

පච්චයා විපාො ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; 

පටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථුං පච්චයා විපාො ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා

ෙටත්තාරූපං.(4) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකහතුපච්චයා–වත්ථුං

පච්චයා විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා, මහාභූකත පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං.

(5) 

59. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මංපච්චයාවිපාකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–විපාෙංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා

තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා; 
පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–විපාකෙ ඛ්න්කධච

මහාභූකතචපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාකෙඛ්න්කධ 

චමහාභූකතචපච්චයාෙටත්තාරූපං.(2) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මංපච්චයාවිපාකෙොච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව 

ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, විපාකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච
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පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච
වත්ථුඤ්චපච්චයා තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා

ද්කවඛ්න්ධා, විපාකෙඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයාෙටත්තාරූපං.(3) 

60. විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං
පච්චයාවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–විපාෙධම්මධම්මංඑෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –

විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා
විපාෙධම්මධම්කමොචකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 

කහතුපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, 

විපාෙධම්මධම්කමඛ්න්කධච මහාභූකතචපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

61. විපාෙං ධම්මංපච්චයාවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා
–විපාෙං එෙංඛ්න්ධං පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයා

ද්කවඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (1) 

විපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 
ආ ම්මණපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මංපච්චයාකනවවිපාෙනවිපාෙධම්ම-ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං

පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං 

පච්චයාකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ක ොතායතනං

පච්චයා ක ොතවිඤ්ඤාණං, ඝානායතනංපච්චයාඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හායතනං 

පච්චයා ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං

පච්චයාවිපාො ඛ්න්ධා, පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපච්චයාවිපාොඛ්න්ධා.(2) 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආ ම්මණපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(3) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා විපාකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – චක්ඛුවිඤ්ඤාණ හගතං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච චක්ඛ්ායතනඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

චක්ඛ්ායතනඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, ක ොත… ඝාන… ජිව්හා… ොය…
විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා
විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධච වත්ථුඤ්ච

පච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අධිපතිපච්චකයො 

62. විපාෙං ධම්මංපච්චයාවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා –
විපාෙංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයා…තීණි(අධිපතියාපටි න්ධික්ඛ්කණනත්ථි). 

විපාෙධම්මධම්මංපච්චයා…තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං
පච්චයාතකයො ඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයා

ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං, එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො

මහාභූතා…කප.…මහාභූකතපච්චයා චිත්ත මුට්ඨානංරූපංඋපාොරූපං, වත්ථුං

පච්චයාකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

අධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාවිපාොඛ්න්ධා.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

අධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(3) 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාකෙො ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අධිපතිපච්චයා –

වත්ථුංපච්චයාවිපාොඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයා චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(4) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො ච
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අධිපතිපච්චයා –

වත්ථුංපච්චයාවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(5) 

63. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මංපච්චයාවිපාකෙො
ධම්කමොඋප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා–විපාෙංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයා

තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා–විපාකෙඛ්න්කධ

චමහාභූකතච පච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

විපාෙඤ්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්චධම්මංපච්චයාවිපාකෙොච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අධිපතිපච්චයා –
විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, විපාකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච

පච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(3) 

64. විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං
පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං
එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – 

විපාෙධම්මධම්කමඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයා චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා
විපාෙධම්මධම්කමොචකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති 
අධිපතිපච්චයා –විපාෙධම්මධම්මංඑෙංඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයො 

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, 

විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධචමහාභූකතචපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(3) 

අනන්ත - මනන්ත පච්චයා 
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65. විපාෙං ධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති
අනන්ත පච්චයා…  මනන්ත පච්චයා(ආ ම්මණපච්චය දි ං). 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

66.  හජාතපච්චයා…කප.…අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–විපාෙංඑෙංඛ්න්ධං

පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා; 
පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව

ඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙං ධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාකෙඛ්න්කධපච්චයාවත්ථු.(2) 

විපාෙං ධම්මං පච්චයා විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච 
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං
ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා වත්ථු ච…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව

ඛ්න්ධාවත්ථුච. (3) 

67. විපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො

උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං

ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, 
එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.… බාහි ං… 
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං

පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.… ද්කව මහාභූකත පච්චයා ද්කව මහාභූතා; 

වත්ථුංපච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං, වත්ථුං පච්චයා විපාො ඛ්න්ධා; 

පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුංපච්චයා විපාොඛ්න්ධා.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(3) 
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විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා විපාකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – චක්ඛුවිඤ්ඤාණ හගතං එෙං
ඛ්න්ධඤ්ච චක්ඛ්ායතනඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

චක්ඛ්ායතනඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, ක ොත… ඝාන… ජිව්හා…
ොය…කප.… විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා; 
පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාෙං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා
විපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජතිඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා–විපාෙධම්මධම්මංඑෙං 
ඛ්න්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච

පච්චයා ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

නි ් යපච්චකයො 

68. විපාෙං ධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති නි ් යපච්චයා 

( හජාත දි ං). 

උපනි ් ය-පුක ජාතපච්චයා 

69. උපනි ් යපච්චයා…පුක ජාතපච්චයා–විපාෙංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයා

තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා, වත්ථුං
පුක ජාතපච්චයා(අනන්ත  දි ං.  ංඛිත්තං). 

ආක වනපච්චකයො 

70. විපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති

ආක වනපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, 

තකයොඛ්න්කධපච්චයාඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආක වනපච්චයා – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං ඛ්න්ධං

පච්චයා…කප.… වත්ථුංපච්චයාකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

ආක වනපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාවිපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධා.(2) 
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විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා
විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති ආක වනපච්චයා – විපාෙධම්මධම්මං එෙං

ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච

පච්චයාඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධච වත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

ෙම්මපච්චකයො 

71. විපාෙං ධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජතිෙම්මපච්චයා…

තීණි ( හජාත දි ං). 

විපාෙපච්චකයො 

72. විපාෙං ධම්මං පච්චයාවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිවිපාෙපච්චයා…
තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – එෙං මහාභූතං පච්චයා තකයො මහාභූතා…කප.…

ද්කව මහාභූකත පච්චයා ද්කව මහාභූතා, මහාභූකත පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං
රූපංෙටත්තාරූපං උපාොරූපං…කප.…විපාකෙොචඋභයඤ්ච…තීණි. 

විපාෙඤ්චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච…තීණි. 

ආො පච්චයාදි 

ආහා පච්චයා… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා… මග්ගපච්චයා… 

 ම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා… නත්ථිපච්චයා… 
විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

73. කහතුයා  ත්ත  , ආ ම්මකණ ත්ත, අධිපතියා ත්ත  , අනන්තක 

 ත්ත,  මනන්තක   ත්ත,  හජාකත  ත්ත  , අඤ්ඤමඤ්කඤ නව, 

නි ් කය  ත්ත  , උපනි ් කය  ත්ත, පුක ජාකත  ත්ත, ආක වකන

චත්තාරි, ෙම්කම  ත්ත  , විපාකෙ නව, ආහාක   ත්ත  , ඉන්ද්රිකය 

 ත්ත  , ඣාකන  ත්ත  , මග්කග  ත්ත  ,  ම්පයුත්කත  ත්ත, 

විප්පයුත්කත  ත්ත  , අත්ථියා  ත්ත  , නත්ථියා  ත්ත, විගකත  ත්ත, 
අවිගකත  ත්ත  . 
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කෙතුදුෙං 

74. කහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ත්ත, අධිපතියා ත්ත  …කප.… අවිගකත
 ත්ත  . 

(යථාකු  ත්තිකෙගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

75. විපාෙං ධම්මංපච්චයාවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–
අකහතුෙංවිපාෙංඑෙං ඛ්න්ධංපච්චයා…තීණි. 

විපාෙධම්මධම්මංපච්චයාවිපාෙධම්මධම්කමොඋප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා–
විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ පච්චයා විචිකිච්ඡා හගකතො 
උද්ධච්ච හගකතොකමොකහො. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං එෙං

ඛ්න්ධං පච්චයා…කප.….(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා–චක්ඛ්ායතනංපච්චයාචක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.….(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති 

නකහතුපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා විචිකිච්ඡා හගකතො උද්ධච්ච හගකතො

කමොකහො.(3) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පච්චයා විපාකෙො ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා –

වත්ථුංපච්චයා අකහතුොවිපාොඛ්න්ධා, මහාභූකතපච්චයාචිත්ත මුට්ඨානං

රූපං, අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…(4) 

76. විපාෙඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මංපච්චයා විපාකෙො
ධම්කමො උප්පජ්ජති…කප.… කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

344 

පටුන 

උප්පජ්ජති…කප.… විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිනකහතුපච්චයා…කප.…තීණි. 

විපාෙධම්මධම්මඤ්ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මඤ්ච ධම්මං පච්චයා
විපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත 

උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා විචිකිච්ඡා හගකතො

උද්ධච්ච හගකතොකමොකහො. (1) 

නආ ම්මණපච්චකයො 

77. විපාෙං ධම්මං පච්චයා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති
නආ ම්මණපච්චයා( ංඛිත්තං.  බ්බානිපොනිවිත්ථාක තබ්බානි.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

78. නකහතුයා ද්වාෙ , නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා  ත්ත  , 

නඅනන්තක  පඤ්ච, න මනන්තක  පඤ්ච, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නඋපනි ් කය පඤ්ච, නපුක ජාකත ද්වාෙ , නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , 

නආක වකන ත්ත  , නෙම්කමචත්තාරි, නවිපාකෙනව, නආහාක එෙං, 

නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන චත්තාරි, නමග්කග නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච. 

නකෙතුදුෙං 

79. නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණතීණි, නඅධිපතියාද්වාෙ , නඅනන්තක 

තීණි, න මනන්තක  තීණි…කප.… නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ චත්තාරි, 

නආහාක  එෙං, නඉන්ද්රිකය එෙං, නඣාකන චත්තාරි, නමග්කග නව, 

න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත ද්කව, කනොනත්ථියා තීණි, කනොවිගකත
තීණි. 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 
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80. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා  ත්ත  …කප.… 
කනොවිගකතපඤ්ච. 

(යථාකු  ත්තිකෙඅනුක ොමපච්චනීයගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

81. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ  ත්ත, අනන්තක   ත්ත,  මනන්තක 

 ත්ත,  හජාකතද්වාෙ , අඤ්ඤමඤ්කඤනව, නි ් කයද්වාෙ , උපනි ් කය

 ත්ත, පුක ජාකත ත්ත, ආක වකනචත්තාරි, ෙම්කම ද්වාෙ , විපාකෙනව, 

ආහාක ද්වාෙ , ඉන්ද්රිකයද්වාෙ , ඣාකන ද්වාෙ , මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

 ත්ත, විප්පයුත්කත ද්වාෙ , අත්ථියා ද්වාෙ , නත්ථියා  ත්ත, විගකත ත්ත, 
අවිගකතද්වාෙ . 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ 
ද්කව…කප.…අවිගකතතීණි. 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයානුක ොමගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පච්චයවාක ො. 

4. නි ් යවාක ො 

1-4. පච්චයචතුක්ෙං 

82. විපාෙං ධම්මංනි ් ාය විපාකෙො ධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
විපාෙංඑෙංඛ්න්ධං නි ් ායතකයොඛ්න්ධා…කප.…. 

කහතුයා  ත්ත  …කප.…. 

නකහතුයාද්වාෙ …කප.…කනොවිගකතපඤ්ච. 

කහතුපච්චයානආ ම්මකණපඤ්ච…කප.…නවිප්පයුත්කතතීණි. 
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නකහතුපච්චයාආ ම්මකණ ත්ත…කප.…අවිගකතද්වාෙ . 

නි ් යවාක ො. 

5.  ං ට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

83. විපාෙං ධම්මං ං ට්කඨොවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජති කහතුපච්චයා–
විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා. ( ංඛිත්තං.  බ්බානි පොනි 

විත්ථාක තබ්බානි.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

84. කහතුයා තීණි, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා තීණි, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත තීණි, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය තීණි, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනද්කව, ෙම්කමතීණි, විපාකෙ

එෙං, ආහාක තීණි, ඉන්ද්රිකයතීණි, ඣාකනතීණි, මග්කගතීණි,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියාතීණි, නත්ථියාතීණි, විගකතතීණි, අවිගකත
තීණි.( ංඛිත්තං.) 

(යථාකු  ත්තිකෙගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

85. විපාෙං ධම්මං ං ට්කඨොවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා
– අකහතුෙං විපාෙං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව
ඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.( බ්බානි පොනිවිභජිතබ්බානි.) 
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2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

86. නකහතුයා තීණි, නඅධිපතියාතීණි, නපුක ජාකතතීණි, නපච්ඡාජාකත

තීණි, නආක වකනතීණි, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ද්කව, නඣාකන එෙං, 

නමග්කග ද්කව, නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

87. කහතුපච්චයා නඅධිපතියාතීණි…කප.…නවිප්පයුත්කතතීණි. 

(යථාකු  ත්තිකෙඅනුක ොමපච්චනීයගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

88. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ තීණි…කප.… මග්කග එෙං…කප.…
අවිගකතතීණි. 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයානුක ොමගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

 ං ට්ඨවාක ො. 

6.  ම්පයුත්තවාක ො 

1-4. පච්චයචතුක්ෙං 

89. විපාෙං ධම්මං ම්පයුත්කතොවිපාකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා
– විපාෙංඑෙංඛ්න්ධං ම්පයුත්තාතකයොඛ්න්ධා…කප.…. 

කහතුයා තීණි…කප.…. 

නකහතුයාතීණි…කප.…. 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි…කප.…. 
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නකහතුපච්චයාආ ම්මකණතීණි…කප.…. 

 ම්පයුත්තවාක ො. 

7. පඤ්හාවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

90. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො –

විපාො කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාො කහතූ  ප්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  කහතුපච්චකයන 

පච්චකයො – විපාො කහතූ චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාො කහතූ ෙටත්තාරූපානං කහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච 

කහතුපච්චකයන පච්චකයො – විපාො කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ
විපාොකහතූ  ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංකහතුපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

91. විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ් කහතුපච්චකයනපච්චකයො –
විපාෙධම්මධම්මා කහතූ ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  කහතුපච්චකයන 

පච්චකයො – විපාෙධම්මධම්මා කහතූ චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

කහතුපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
විපාෙධම්මධම්මා කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා කහතූ
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන
පච්චකයො. 

ආ ම්මණපච්චකයො 

92. විපාකෙො ධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො – 

විපාකෙ ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති

අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡා

උප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති, කු  ාකු ක 

නිුං ද්කධවිපාකෙොතො ම්මණතා උප්පජ්ජති.(1) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –

ක ක්ඛ්ා   ං පච්චකවක්ඛ්න්ති, විපාකෙ ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො 

උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති, කචකතොපරියඤාකණන

විපාෙචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තංජානන්ති.විපාොඛ්න්ධාකචකතොපරියඤාණ ් , 

පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ්  ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො–අ හා  ංපච්චකවක්ඛ්ති, විපාකෙඛ්න්කධඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් ති, කචකතොපරියඤාකණන විපාෙචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං

ජානාති. විපාො ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණ ් , 

පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

93. විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො – ොනං ෙත්වා සී ං  මාදියිත්වා උකපො ථෙම්මං ෙත්වා තං

පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානං

පච්චකවක්ඛ්ති, ක ක්ඛ්ාකගොත්රභං පච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොොනංපච්චකවක්ඛ්න්ති, 

ක ක්ඛ්ාමග්ගා වුට්ඨහිත්වාමග්ගංපච්චකවක්ඛ්න්ති, ක ක්ඛ්ාපහීකනකික ක 

පච්චකවක්ඛ්න්ති, වික්ඛ්ම්භිකත කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ

 මුොචිණ්කණ කික ක  ජානන්ති, විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ

 ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති, කචකතොපරියඤාකණන
විපාෙධම්මධම්මචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති.
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ආො ානඤ්චායතනකු  ං විඤ්ඤාණඤ්චායතනකු   ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකු  ං
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකු   ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. 

විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණ ් , කචකතොපරියඤාණ ් , 

පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – 

විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, 

අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…

කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති, කු  ාකු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො තො ම්මණතා
උප්පජ්ජති. ආො ානඤ්චායතනකු  ං විඤ්ඤාණඤ්චායතනවිපාෙ ් 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකු  ං

කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනවිපාෙ ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අ හා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛ්ති. අ හා පහීකන කික ක 

පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ  මුොචිණ්කණ කික ක  ජානාති, විපාෙධම්මධම්කම

ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, කචකතොපරියඤාකණන
විපාෙධම්මධම්මචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානාති. ආො ානඤ්චායතනකු  ං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනකිරිය ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකු  ං කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකිරිය ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 

යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

94. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අ හා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්ති. නිබ්බානං
ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අ හා චක්ඛුං අනිච්චකතො
දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං…

රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක  … ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විප ් ති, දිබ්කබන චක්ඛුනාරූපංප ් ති, දිබ්බායක ොතධාතුයා ද්ෙංසුණාති, 
කචකතොපරියඤාකණන කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං
ජානාති. ආො ානඤ්චායතනකිරියං විඤ්ඤාණඤ්චායතනකිරිය ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකිරියං 
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කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකිරිය ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණ ් , 

කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , 

ආවජ්ජනායආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො – නිබ්බානං    ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ක ක්ඛ්ා වා

පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, 

අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…
කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. කු  ාකු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො තො ම්මණතා
උප්පජ්ජති.ක ොතං…ඝානං…ජිව්හං…ොයං…රූකප… ද්කෙ…ගන්කධ… 

 ක … ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං… කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ 

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් න්ති, අ ් ාකෙන්තිඅභිනන්ෙන්ති; තං
ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. කු  ාකු ක 
නිුං ද්කධ විපාකෙො තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ් 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ක ක්ඛ්ා නිබ්බානං පච්චකවක්ඛ්න්ති; 

නිබ්බානංකගොත්රභ ් , කවොොන ් , මග්ග ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.
ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්තිඅභිනන්ෙති; තංආ බ්භ ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…
කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.… කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කම 

ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්ති 

අභිනන්ෙන්ති…කප.… දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං ප ් න්ති, දිබ්බාය

ක ොතධාතුයා  ද්ෙං සුණන්ති, කචකතොපරියඤාකණන 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණ ් , 

කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අධිපතිපච්චකයො 

95. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

 ෙජාතාධිපති – විපාොධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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විපාකෙො ධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

ආ ම්මණාධිපති – ක ක්ඛ්ා   ං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, විපාකෙ

ඛ්න්කධ ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ගුං ං ෙත්වා  ාකගො 

උප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(2) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අ හා   ං

ගුං ංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති.  ෙජාතාධිපති – විපාොධිපතිචිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.  ෙජාතාධිපති – විපාොධිපති  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

96. විපාෙධම්මධම්කමොවිපාෙධම්මධම්ම ් අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–

ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – ොනං ෙත්වා සී ං 

 මාදියිත්වා උකපො ථෙම්මං ෙත්වා තං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ

සුචිණ්ණානි ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගුං ං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, ක ක්ඛ්ා කගොත්රභං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

කවොොනං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, ක ක්ඛ්ා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, විපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ ගුං ං ෙත්වා

අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ගුං ං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි 

උප්පජ්ජති,.  ෙජාතාධිපති – විපාෙධම්මධම්මාධිපති  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො –ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති – අ හා මග්ගා

වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති.  ෙජාතාධිපති – 
විපාෙධම්මධම්මාධිපති චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

 ෙජාතාධිපති – විපාෙධම්මධම්මාධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 
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– අ හා නිබ්බානං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති.  ෙජාතාධිපති – 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මාධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානං    ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 
(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – ක ක්ඛ්ානිබ්බානංගුං ංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති.

නිබ්බානං කගොත්රභ ් , කවොොන ් , මග්ග ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.

චක්ඛුංගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංගුං ංෙත්වා ාකගො උප්පජ්ජති, 
දිට්ඨි උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.… කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කම ඛ්න්කධ 

ගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තංගුං ංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨි 

උප්පජ්ජති.(3) 

අනන්ත පච්චකයො 

97. විපාකෙො ධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–
පුරිමා පුරිමා විපාො ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං විපාොනං ඛ්න්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. පඤ්චවිඤ්ඤාණං විපාෙමකනොධාතුයා
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. විපාෙමකනොධාතු

විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො. භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.
විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – 

පුරිමා පුරිමා විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
විපාෙධම්මධම්මානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං

කගොත්රභ ්  … අනුක ොමං කවොොන ් … කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං

මග්ග ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –
විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා වුට්ඨාන ් … මග්කගො    ් … ක ක්ඛ්ානං
අනුක ොමං    මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ් 
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කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකු  ං    මාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො – පුරිමා පුරිමා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා
ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මානං ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො – ආවජ්ජනා පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා වුට්ඨාන ් , අ හකතො
අනුක ොමං    මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ් 
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනකිරියං    මාපත්තියා අනන්ත පච්චකයන 

පච්චකයො.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ආවජ්ජනා විපාෙධම්මධම්මානං ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

 මනන්ත පච්චකයො 

98. විපාකෙො ධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ්  මනන්ත පච්චකයනපච්චකයො
(අනන්ත  දි ං). 

 ෙජාතපච්චකයො 

99. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො –
විපාකෙොඑකෙොඛ්න්කධො…කප.… තීණි. 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො එකෙො
ඛ්න්කධො…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං…

උතු මුට්ඨානං…අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙං මහාභූතං…කප.….(1) 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන
පච්චකයො – පටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථු විපාොනං ඛ්න්ධානං  හජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

විපාකෙොචකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාවිපාෙ ්  ධම්ම ් 
 හජාතපච්චකයනපච්චකයො – පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාකෙො එකෙොඛ්න්කධො ච

වත්ථුච තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො – විපාො
ඛ්න්ධාචමහාභූතාච චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං…කප.…පටි න්ධික්ඛ්කණ
විපාො ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච ෙටත්තාරූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො –
විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

 හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

100. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන

පච්චකයො–විපාකෙොඑකෙොඛ්න්කධො…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාො ඛ්න්ධා 

වත්ථු ් අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාකෙො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං වත්ථු ්  ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන

පච්චකයො…කප.….(3) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන 

පච්චකයො – විපාෙධම්මධම්කමො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං

ඛ්න්ධානං…කප.…ද්කවඛ්න්ධා ද්වින්නංඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො එකෙො
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ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං

ඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ් 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – පටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථු විපාොනං 

ඛ්න්ධානං…කප.….(2) 

විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා විපාෙ ්  
ධම්ම ් …කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාකෙො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු

ච…කප.….(1) ( ත්ත පඤ්හා). 

නි ් යපච්චකයො 

101. විපාකෙො ධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් නි ් යපච්චකයනපච්චකයො…
තීණි.විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ් …තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් …කප.…. (1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ් …කප.…
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් , වත්ථු විපාොනං ඛ්න්ධානං…කප.…

පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුවිපාොනං ඛ්න්ධානං…කප.….(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන 

පච්චකයො–වත්ථුවිපාෙධම්මධම්මානංඛ්න්ධානං…කප.….(3) 

විපාකෙොචකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාවිපාෙ ්  ධම්ම ් 
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛුවිඤ්ඤාණ හගකතො එකෙො ඛ්න්කධො ච 

චක්ඛ්ායතනඤ්ච…කප.… ොයවිඤ්ඤාණ හගකතො එකෙො ඛ්න්කධො ච
ොයායතනඤ්ච…කප.… විපාකෙො එකෙො ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං…පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාකෙොඑකෙොඛ්න්කධොච වත්ථුච…කප.….

(1) 

විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් …කප.… විපාො ඛ්න්ධා ච මහාභූතා

ච…කප.… ( ංඛිත්තං)පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(2) 
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විපාෙධම්මධම්කමො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 
විපාෙධම්මධම්ම ් නි ් යපච්චකයනපච්චකයො–විපාෙධම්මධම්කමොඑකෙො

ඛ්න්කධොච වත්ථුච…කප.….(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො –

විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං…. (2) 

(කත  පඤ්හා). 

උපනි ් යපච්චකයො 

102. විපාකෙො ධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො

– අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො–ොයිෙංසුඛ්ංොයිෙ ් සුඛ් ් , ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් , 
   මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ොයිෙං දුක්ඛ්ං ොයිෙ ් 

සුඛ් ් , ොයිෙ ් දුක්ඛ් ් ,    මාපත්තියාඋපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.

   මාපත්තිොයිෙ ් සුඛ් ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – ොයිෙං සුඛ්ං උපනි ් ාය ොනං කෙති, සී ං 

 මාදියති…කප.… ඞ්ඝංභින්ෙති.ොයිෙංදුක්ඛ්ංඋපනි ් ායොනංකෙති, සී ං 
 මාදියති…කප.…  ඞ්ඝං භින්ෙති. ොයිෙං සුඛ්ං ොයිෙං දුක්ඛ්ං

 ද්ධාය…කප.…පත්ථනාය උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාකෙො ධම්කමොකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, 

පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – අ හා ොයිෙං සුඛ්ං උපනි ් ාය අනුප්පන්නං 

කිරිය මාපත්තිං උප්පාකෙති, උප්පන්නං  මාපජ්ජති,  ඞ්ඛ්ාක  අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, ොයිෙං දුක්ඛ්ං උපනි ් ාය අනුප්පන්නං

කිරිය මාපත්තිං උප්පාකෙති, උප්පන්නං මාපජ්ජති…කප.….(3) 

103. විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන

පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, අනන්තරූපනි ් කයො, 

පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

358 

පටුන 

පෙතූපනි ් කයො –  ද්ධං උපනි ් ාය ොනං කෙති…කප.… මානං 
ජප්කපති… දිට්ඨිං ගණ්හාති. සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං උපනි ් ාය
ොනං කෙති…කප.… දිට්ඨිං ගණ්හාති.  ාගං… කෙො ං… කමොහං… මානං…

දිට්ඨිං… පත්ථනං උපනි ් ාය ොනං කෙති…කප.…  මාපත්තිං උප්පාකෙති, 
පාණං හනති…කප.…  ඞ්ඝං භින්ෙති…කප.…  ද්ධා…කප.… පත්ථනා
 ද්ධාය… සී  ් …කප.… පත්ථනාය උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.
පඨම ්  ඣාන ්  පරිෙම්මං පඨම ් …කප.… 
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ්  පරිෙම්මං
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ් …කප.… පඨමං ඣානං දුතිය ් …කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ් …කප.… පඨම ් 
මග්ග ්  පරිෙම්මං පඨම ් …කප.… චතුත්ථ ්  මග්ග ්  පරිෙම්මං
චතුත්ථ ් …කප.… පඨකමො මග්කගො දුතිය ් …කප.… තතිකයො මග්කගො
චතුත්ථ ්  මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ක ක්ඛ්ා මග්ගං
උපනි ් ාය අනුප්පන්නං කු   මාපත්තිං උප්පාකෙන්ති…කප.… මග්කගො 
ක ක්ඛ්ානං අත්ථප්පටි ම්භිොය…කප.… ඨානාඨානකෙො ල්  ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පාණාතිපාකතො පාණාතිපාත ් …කප.…
මිච්ඡාදිට්ඨියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…කප.… මිච්ඡාදිට්ඨි
මිච්ඡාදිට්ඨියා…කප.… බයාපාෙ ් …කප.… මාතුඝාතිෙම්මං
මාතුඝාතිෙම්ම ් …කප.… නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා…කප.… නියතමිච්ඡාදිට්ඨි
නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා…කප.…  ඞ්ඝකභෙෙෙම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

විපාෙධම්මධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො – 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො –  ද්ධං උපනි ් ාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, 
පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති…කප.…පත්ථනංඋපනි ් ාය අත්තානං

ආතාකපතිපරිතාකපති …කප.… ද්ධා…කප.…පත්ථනා ොයිෙ ් සුඛ් ් , 

ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් ,    මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.

කු  ාකු  ංෙම්මංවිපාෙ ්  [ෙම්මවිපාෙ ්  ( යා.)] උපනි ් යපච්චකයන

පච්චකයො.මග්කගො   මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – අ හා මග්ගං උපනි ් ාය අනුප්පන්නං 

කිරිය මාපත්තිං උප්පාකෙති, උප්පන්නං  මාපජ්ජති,  ඞ්ඛ්ාක  අනිච්චකතො
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දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති. මග්කගො අ හකතො
අත්ථප්පටි ම්භිොය…කප.… ඨානාඨානකෙො ල්  ්  උපනි ් යපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

104. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – අ හා උතුං… කභොජනං… ක නා නං උපනි ් ාය

අනුප්පන්නංකිරිය මාපත්තිං උප්පාකෙති…කප.….(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – උතු… කභොජනං… ක නා නං, ොයිෙ ්  සුඛ් ් , 

ොයිෙ ් දුක්ඛ් ් ,    මාපත්තියාඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො …කප.…. 

පෙතූපනි ් කයො – උතුංඋපනි ් ායොනං කෙති…කප.… ඞ්ඝංභින්ෙති.
කභොජනං… ක නා නං උපනි ් ාය ොනං කෙති…කප.…  ඞ්ඝං භින්ෙති.
උතු… කභොජනං… ක නා නං  ද්ධාය…කප.… පත්ථනාය

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

පුක ජාතපච්චකයො 

105. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො– ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – අ හාචක්ඛුං අනිච්චකතො…කප.…ොයං…රූකප…
ක ොට්ඨබ්කබ…වත්ථුංඅනිච්චකතො…කප.…දිබ්කබනචක්ඛුනා රූපං…කප.…

දිබ්බාය ක ොතධාතුයා  ද්ෙං…කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මානං ඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  පුක ජාතපච්චකයන 

පච්චකයො–ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ
 ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. කු  ාකු ක  නිුං ද්කධ
විපාකෙො තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.… වත්ථුං
අනිච්චකතො…කප.… තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  පුක ජාත…කප.… ක ොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.…. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… වත්ථු

විපාොනං ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ් පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො–ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං…කප.…ආ බ්භ
 ාකගො…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.… වත්ථුං
අනිච්චකතො…කප.… කෙොමන ් ං…කප.… දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං…කප.… 
දිබ්බායක ොතධාතුයා ද්ෙං…කප.…. 

වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු විපාෙධම්මධම්මානං ඛ්න්ධානං

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චකයො 

106. විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා විපාො ඛ්න්ධා පුක ජාත ් 

ඉම ් ොය ් පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො….(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො….(1) 

ආක වනපච්චකයො 
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107. විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ආක වනපච්චකයන
පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
විපාෙධම්මධම්මානංඛ්න්ධානං…කප.… අනුක ොමංකගොත්රභ ් …අනුක ොමං
කවොොන ් … කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං මග්ග ්  ආක වනපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

ආක වනපච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමා…කප.…පච්චකයො.(1) 

ෙම්මපච්චකයො 

108. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –

විපාො කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 

පටි න්ධික්ඛ්කණවිපාො කචතනා…කප.….(1) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො – විපාො කචතනා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාො කචතනා ෙටත්තාරූපානං…කප.…

කචතනාවත්ථු ් ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච
ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – විපාො කචතනා  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; 
පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාො කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 
විපාෙධම්මධම්මා කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. 

නානාක්ඛණිො – විපාෙධම්මධම්මා කචතනා විපාොනං ඛ්න්ධානං 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන 

පච්චකයො– හජාතා, නානාක්ඛ්ණිො.  ෙජාතා – විපාෙධම්මධම්මා කචතනා

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – 

විපාෙධම්මධම්මාකචතනාෙටත්තාරූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච 

ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – විපාෙධම්මධම්මා
කචතනාවිපාොනංඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. 
(4) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 
විපාෙධම්මධම්මාකචතනා ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා කචතනා
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

විපාෙපච්චකයො 

109. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  විපාෙපච්චකයනපච්චකයො –

විපාකෙොඑකෙො ඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො; 

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  විපාෙපච්චකයන 
පච්චකයො – විපාො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාොඛ්න්ධාෙටත්තාරූපානංවිපාෙපච්චකයන 

පච්චකයො.ඛ්න්ධාවත්ථු ් …කප.….(2) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච 
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො–විපාකෙොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ
විපාකෙො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආො පච්චකයො 

110. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ් ධම්ම ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො –
විපාො ආහා ා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං… තීණි. (පටි න්ධිපි ඉකම ං
තිණ්ණන්නංොතබ්බා.) 
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විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො… 
තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ආහා ා 
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන

පච්චකයො; ෙබළීොක ොආහාක ොඉම ් ොය ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

ඉන්ද්රියපච්චකයො 

111. විපාකෙො ධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…

තීණි (පටි න්ධි ොතබ්බා [ොතබ්බං (සී.)].) විපාෙධම්මධම්කමො
විපාෙධම්මධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඉන්ද්රියා
 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයන

පච්චකයො – චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; 

ොයින්ද්රියං…කප.….(2) 

විපාකෙො චකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොච ධම්මාවිපාෙ ් ධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්ච
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ හගතානං ඛ්න්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
ොයින්ද්රියඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණ හගතානං ඛ්න්ධානං 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

ඣානපච්චකයො 

112. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ් ඣානපච්චකයනපච්චකයො…

තීණි. විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ් ඣානපච්චකයනපච්චකයො … 
තීණි. 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  
ඣානපච්චකයන පච්චකයො – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඣානඞ්ගා
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 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඣානපච්චකයන
පච්චකයො. 

මග් පච්චකයො 

113. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන පච්චකයො…
තීණි. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා මග්ගඞ්ගා
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං මග්ගපච්චකයන 
පච්චකයො. 

 ම්පයුත්තපච්චකයො 

114. විපාකෙො ධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ්  ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො
– විපාකෙො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා
ද්වින්නං…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… විපාෙධම්මධම්කමො

විපාෙධම්මධම්ම ්   ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 

 ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
 ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

115. විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – විපාො

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; 
පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාො ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො; ඛ්න්ධා වත්ථු ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
විපාොඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 

විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන 

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 

ොය ් විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො– හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මානං ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 

ොය ් විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පුක ජාතං.  ෙජාතං – 
පටි න්ධික්ඛ්කණවත්ථුවිපාොනංඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයායතනං
ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.…වත්ථුවිපාොනංඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු විපාෙධම්මධම්මානං

ඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්චකයො 

116. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –
විපාකෙො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාකෙො

එකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නං…කප.…. (1) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් …කප.…  හජාතං, 

පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – විපාො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධිඛ්කණ විපාො ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – විපාො ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 

ොය ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–විපාකෙොඑකෙොඛ්න්කධො තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… 

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(3) 

117. විපාෙධම්මධම්කමොවිපාෙධම්මධම්ම ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…

ද්කවඛ්න්ධා ද්වින්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

366 

පටුන 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ච 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච…කප.… විපාෙධම්මධම්කමො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො….(3) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

…කප.…  හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.  ෙජාකතො – 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො; එෙං මහාභූතං…කප.… මහාභූතා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං
ෙටත්තාරූපානං උපාොරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. බාහි ං…
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං
මහාභූතං…කප.…. 

පුක ජාතං – අ හා චක්ඛුං අනිච්චකතො…කප.… ක ොතං…කප.… වත්ථුං

අනිච්චකතො…කප.… දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං ප ් ති, දිබ්බාය ක ොතධාතුයා

 ද්ෙං සුණාති, වත්ථු කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මානං ඛ්න්ධානං 
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධාපුක ජාත ් ඉම ් 

ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; ෙබ්ළීොක ො ආොක ො ඉම ්  ොය ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො –  හජාතං, පුක ජාතං.  ෙජාතං – පටි න්ධික්ඛ්කණ වත්ථු

විපාොනං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – ක ක්ඛ්ා වා

පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං අනිච්චකතො…කප.… අ ් ාකෙන්ති; තං ආ බ්භ
 ාකගො…කප.… කෙොමන ් ං…කප.… කු  ාකු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො 
තො ම්මණතා…කප.… ක ොතං…කප.… වත්ථුං…කප.… විපාකෙො
තො ම්මණතා…කප.… රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.…
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ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… වත්ථු

විපාොනං ඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – ක ක්ඛ්ාවාපුථුජ්ජනාවාචක්ඛුංඅනිච්චකතො…කප.… 

අ ් ාකෙන්ති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.… වත්ථුං
අනිච්චකතො…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛුනා…කප.…

වත්ථුවිපාෙධම්මධම්මානංඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

118. විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා විපාෙ ් 

ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  ෙජාතං, පුක ජාතං.  හජාකතො –
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ හගකතො එකෙො ඛ්න්කධො ච චක්ඛ්ායතනඤ්ච
තිණ්ණන්නං…කප.… ොයවිඤ්ඤාණ හගකතො…කප.… විපාකෙො එකෙො
ඛ්න්කධො ච වත්ථු ච තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ

විපාකෙොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථුච තිණ්ණන්නං…කප.….(1) 

විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  ෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.  හජාතා – විපාො ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච 

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ
විපාොඛ්න්ධා චමහාභූතාචෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – විපාො ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉම ්  
ොය ් …කප.… පච්ඡාජාතා විපාො ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා

විපාෙධම්මධම්ම ් …කප.…  ෙජාතං, පුක ජාතං.  හජාකතො –

විපාෙධම්මධම්කමොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථු චතිණ්ණන්නං…කප.….(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  ෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.  හජාතා – විපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධාචමහාභූතා
ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –
විපාෙධම්මධම්මා ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච පුක ජාත ්  ඉම ් 
ොය ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පච්ඡාජාතා– විපාෙධම්මධම්මාඛ්න්ධාච

රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

368 

පටුන 

නත්ථි-වි තාවි තපච්චයා 

119. විපාකෙො ධම්කමො…. (නත්ථි-විගතං අනන්ත  දි ං, අවිගතං
අත්ථි දි ං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

120. කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණනව, අධිපතියා ෙ , අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකත එොෙ , අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නි ් කය

කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන

ද්කව, ෙම්කම නව, විපාකෙ තීණි, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන

 ත්ත, මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාකත  , 

නත්ථියා  ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතකත  . 

 භා ං 

කහතුපච්චයා අධිපතියා  ත්ත,  හජාකත  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ පඤ්ච, 

නි ් කය ත්ත, විපාකෙතීණි, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කත

තීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත  ත්ත. 

(යථා කු  ත්තිකෙ පඤ්හාවා  ්  අනුක ොමගණනා ගණිතා, එවං 
විත්ථාක තබ්බා.) 

අනුක ොමං 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

121. විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන 

පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

විපාකෙො ධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාකෙො ධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… හජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 
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විපාකෙො ධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච 

 හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(4) 

විපාෙධම්මධම්කමොවිපාෙධම්මධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො… 

 හජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙ ්  ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  ච 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (4) 

විපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ්  ච 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ් ච හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(5) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්  

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො… 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොවිපාෙ ් ධම්ම ් ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො… හජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො විපාෙධම්මධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාකෙොචකනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමොචධම්මාවිපාෙ ්  ධම්ම ් 

 හජාතං…පුක ජාතං.(1) 
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විපාකෙො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්   හජාතං… පච්ඡාජාතං… ආහා ං…

ඉන්ද්රියං.(2) 

විපාෙධම්මධම්කමො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 

විපාෙධම්මධම්ම ්  හජාතං…පුක ජාතං.(1) 

විපාෙධම්මධම්කමො ච කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො ච ධම්මා 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්ම ්   හජාතං… පච්ඡාජාතං… ආහා ං…

ඉන්ද්රියං.(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

122. නකහතුයා ක ොළ , නආ ම්මකණ ක ොළ , නඅධිපතියා ක ොළ , 

නඅනන්තක  ක ොළ , න මනන්තක  ක ොළ , න හජාකත ද්වාෙ , 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ද්වාෙ , නනි ් කය ද්වාෙ , නඋපනි ් කය ක ොළ , 

නපුක ජාකතචුද්ෙ , නපච්ඡාජාකතක ොළ , නආක වකනක ොළ , නෙම්කම

පන්න  , නවිපාකෙ චුද්ෙ , නආහාක  ක ොළ , නඉන්ද්රිකය ක ොළ , 

නඣාකනක ොළ , නමග්කගක ොළ , න ම්පයුත්කතද්වාෙ , නවිප්පයුත්කත

ෙ , කනොඅත්ථියා ෙ , කනොනත්ථියා ක ොළ , කනොවිගකත ක ොළ , 
කනොඅවිගකතෙ . 

 භා ං 

නකහතුපච්චයානආ ම්මකණක ොළ …කප.…කනොඅවිගකතෙ . 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයගණනාවිත්ථාරිතා, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතු භා ං 

123. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ ත්ත, නඅධිපතියා ත්ත, නඅනන්තක  

 ත්ත, න මනන්තක  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනි ් කය ත්ත, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම
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 ත්ත, නවිපාකෙ චත්තාරි, නආහාක   ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, නඣාකන

 ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, 

කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ඝටනා 

කහතු- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ  ත්ත…කප.…
නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි…කප.… නවිපාකෙ චත්තාරි…කප.… න ම්පයුත්කත

තීණි, නවිප්පයුත්කතතීණි…කප.…කනොවිගකත ත්ත. 

(යථා කු  ත්තිකෙ අනුක ොමපච්චනීයගණනා විත්ථාරිතා එවං
විත්ථාක තබ්බං.අ ම්කමොහන්කතනඑක ො  ජ්ඣායමග්කගො.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

124. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණනව, අධිපතියා ෙ , අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකත එොෙ , අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නි ් කය

කත  , උපනි ් කය නව, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන

ද්කව, ෙම්කම නව, විපාකෙ තීණි, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය නව, ඣාකන

 ත්ත, මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියා කත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතකත  . 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයා අධිපතියා  ත්ත…කප.… අවිගකත
කත  . 

(යථා කු  ත්තිකෙ පච්චනීයානුක ොමගණනා විත්ථාරිතා, එවං 
විත්ථා තබ්බං.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

විපාෙත්තිෙංනිට්ඨිතං. 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

372 

පටුන 

4. උපාදින්නත්තිෙං 
1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

1. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ
උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච

රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං; ඛ්න්කධ

පටිච්චවත්ථු, වත්ථුංඛ්න්ධා; උපාදින්නුපාොනියංඑෙංමහාභූතංපටිච්ච තකයො

මහාභූතා…කප.… ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා, මහාභූකත පටිච්ච 

ෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ පටිච්ච

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං.(2) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ච 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච ද්කවඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො
ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං; අනුපාදින්නුපාොනියං එෙංමහාභූතංපටිච්චතකයො

මහාභූතා…කප.…මහාභූකතපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං උපාොරූපං.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–අනුපාදින්නඅනුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 
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අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අනුපාදින්නුපාොනිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා– උපාදින්නුපාොනිකය

ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

2. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…. 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච…කප.…. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච…කප.… ආ ම්මණපච්චයා… 
තීණි. 

අධිපතිපච්චකයො 

3. අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – අනුපාදින්නුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධං පටිච්චතකයො
ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.…

මහාභූකතපටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානංරූපංඋපාොරූපං.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්ච…තීණි. 

අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 
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අනන්ත පච්චයාදි 

4. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අනන්ත පච්චයා…  මනන්ත පච්චයා…  හජාතපච්චයා –
උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…

එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; 
අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… මහාභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං. 

උපාදින්නුපාොනියංධම්මංපටිච්ච…තීණි. 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති හජාතපච්චයා–අනුපාදින්නුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො 

ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං …කප.… එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.…
මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං උපාොරූපං. බාහි ං… 
ආහා  මුට්ඨානං…උතු මුට්ඨානංඑෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.…. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්ච…තීණි. 

අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං 

පටිච්ච…කප.…අනුපාදින්නුපාොනිකයො…කප.….(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො…කප.….(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

5. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා – උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්ච…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

තකයොඛ්න්ධාවත්ථුච…කප.…ඛ්න්කධපටිච්ච වත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛ්න්ධා; 

එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… ද්කව මහාභූකත පටිච්ච ද්කව මහාභූතා; 

අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච…කප.… බාහි ං… 

ආහා  මුට්ඨානං…උතු මුට්ඨානං…කප.….(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්ච…කප.….(1) 
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නි ් ය-උපනි ් යපච්චයා 

6. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච නි ් යපච්චයා… නව.
උපනි ් යපච්චයා… තීණි. 

පුක ජාතපච්චකයො 

7. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිපුක ජාතපච්චයා…තීණි. 

ආක වනපච්චකයො 

8. අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආක වනපච්චයා – අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්ච…කප.…. (1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආක වනපච්චයා – අනුපාදින්නඅනුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං 

පටිච්ච…කප.….(1) 

ෙම්මපච්චකයො 

9. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ෙම්මපච්චයා(කහතුපච්චය දි ානව). 

විපාෙපච්චකයො 

10. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා…තීණි. 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.…මහාභූකත පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපංඋපාොරූපං. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති විපාෙපච්චයා – විපාෙං අනුපාදින්නඅනුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං 
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…නව. 

ආො පච්චයාදි 
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11. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආහා පච්චයා…කප.… ඉන්ද්රියපච්චයා… ඣානපච්චයා…
මග්ගපච්චයා…  ම්පයුත්තපච්චයා… විප්පයුත්තපච්චයා… අත්ථිපච්චයා…
නත්ථිපච්චයා… විගතපච්චයා…අවිගතපච්චයා. 

(යථාකු  ත්තිෙ ්  පටිච්චවාක ො  ජ්ඣායමග්කගන විත්ථාරිකතො, එවං
විත්ථාක තබ්බං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

12. කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය නව, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකනද්කව, ෙම්කමනව, විපාකෙ

නව, ආහාක නව, ඉන්ද්රිකයනව, ඣාකනනව, මග්කගනව,  ම්පයුත්කතතීණි, 

විප්පයුත්කතනව, අත්ථියානව, නත්ථියා තීණි, විගකතතීණි, අවිගකතනව. 

කෙතුදුෙං 

කහතුපච්චයාආ ම්මකණතීණි…කප.…අවිගකතනව. 

(යථා කු  ත්තිකෙ පටිච්චගණනා  ජ්ඣායමග්කගන ගණිතා, එවං 
ගකණතබ්බං.) 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

13. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–අකහතුෙංඋපාදින්නුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්ච

තකයො ඛ්න්ධා, ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා, අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ 
උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච

රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා ෙටත්තා ච රූපං; ඛ්න්කධ

පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච ඛ්න්ධා; එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො

මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං; 
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අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං පටිච්ච…කප.… මහාභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං උපාොරූපං.(1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ පටිච්ච

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ච
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං
උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච 

රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං 
පටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච
ද්කව ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං. අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං
මහාභූතං…කප.… මහාභූකත පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං රූපං උපාොරූපං.
බාහි ං…ආහා  මුට්ඨානං…උතු මුට්ඨානං එෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.…
මහාභූකත පටිච්ච උපාොරූපං. විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ

පටිච්චවිචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ

උපාදින්නුපාොනිකයඛ්න්කධචමහාභූකතච පටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

නආ ම්මණපච්චකයො 

14. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනිකය

ඛ්න්කධ පටිච්ච ෙටත්තාරූපං, ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.…අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙංමහාභූතං පටිච්ච…කප.….(1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ පටිච්ච

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – අනුපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ පටිච්ච 
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චිත්ත මුට්ඨානං රූපං, එෙං මහාභූතං පටිච්ච …කප.… බාහි ං…

ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානංඑෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.….(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා –

උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(1) 

නඅධිපතිපච්චකයො 

15. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා(පටි න්ධිපරිපුණ්ණං)…තීණි. 

අනුපාදින්නුපාොනියංධම්මංපටිච්ච…එො. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ පටිච්ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඅධිපති.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා –
උපාදින්නුපාොනිකයඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානං රූපං. 

නඅනන්ත පච්චයාදි 

16. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅනන්ත පච්චයා…කප.… න මනන්ත පච්චයා….
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නඋපනි ් යපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා…
නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආක වනපච්චයා…කප.…. 
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අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනආක වනපච්චයා–විපාෙංඅනුපාදින්නඅනුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධං 
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා( ංඛිත්තං). 

නෙම්මපච්චකයො 

17. අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – අනුපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ පටිච්ච 

අනුපාදින්නුපාොනියා කචතනා. බාහි ං…ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං

එෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.….(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–කු ක අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයඛ්න්කධපටිච්ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියාකචතනා.(2) 

නවිපාෙපච්චකයො 

18. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා – අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.…මහාභූකතපටිච්ච ෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා…එො. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා – කු  ං අනුපාදින්නඅනුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං 
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා…තීණි. 

අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා – කු ක  
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 

නආො පච්චකයො 

19. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා – අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.….(1) 
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අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා – බාහි ං… උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.….(1) 

නඉන්ද්රියපච්චකයො 

20. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඉන්ද්රියපච්චයා – අ ඤ්ඤ ත්තානං මහාභූකත පටිච්ච

රූපජීවිතින්ද්රියං.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඉන්ද්රියපච්චයා – බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං

එෙංමහාභූතංපටිච්ච…කප.….(1) 

නඣානපච්චකයො 

21. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා – පඤ්චවිඤ්ඤාණ හගතං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච

තකයොඛ්න්ධා…කප.… අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙංමහාභූතංපටිච්ච …කප.….(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඣානපච්චයා – බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං

එෙං මහාභූතංපටිච්ච…කප.….(1) 

නමග් පච්චකයො 

22. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නමග්ගපච්චයා – අකහතුෙං උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං
පටිච්චතකයොඛ්න්ධා… පඤ්ච. 

න ම්පයුත්තපච්චකයො 

23. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතින ම්පයුත්තපච්චයා(නආ ම්මණපච්චය දි ං). 

නවිප්පයුත්තපච්චකයො 

24. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං
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පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා…කප.… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං

පටිච්ච…කප.….(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං 
පටිච්ච තකයොඛ්න්ධා…කප.… බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං

එෙංමහාභූතං පටිච්ච…කප.….(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපටිච්චඅනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිප්පයුත්තපච්චයා – අරූකප අනුපාදින්නඅනුපාොනියං එෙං 

ඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

කනොනත්ථි-කනොවි තපච්චයා 

25. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පටිච්ච උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිකනොනත්ථිපච්චයා…කනොවිගතපච්චයා. 

(යථාකු  ත්තිකෙ පච්චනීයවාක ොවිත්ථාරිකතො, එවංවිත්ථාක තබ්කබො.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

26. නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණ ඡ, නඅධිපතියා ඡ, නඅනන්තක  ඡ, 

න මනන්තක ඡ, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නඋපනි ් කයඡ, නපුක ජාකත ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන නව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ඡ, 

නආහාක  ද්කව, නඉන්ද්රිකය ද්කව, නඣාකන ද්කව, නමග්කග පඤ්ච, 

න ම්පයුත්කතඡ, නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියාඡ, කනොවිගකතඡ. 

නකෙතුදුෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණ චත්තාරි, නඅධිපතියා පඤ්ච, නඅනන්තක  

චත්තාරි…කප.… නආක වකන පඤ්ච, නෙම්කම එෙං, නවිපාකෙ

ද්කව…කප.… නඣාකන ද්කව, නමග්කග පඤ්ච, න ම්පයුත්කත චත්තාරි, 
නවිප්පයුත්කතද්කව…කප.…කනොවිගකත චත්තාරි. 

(යථාකු  ත්තිකෙගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයං. 
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3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

27. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ ඡ…කප.… නපුක ජාකත  ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකන නව, නෙම්කම ද්කව, නවිපාකෙ ඡ, 

න ම්පයුත්කතඡ, නවිප්පයුත්කතතීණි…කප.…කනොවිගකතඡ. 

(යථාකු  ත්තිකෙඅනුක ොමපච්චනීයගණනා, එවංගකණතබ්බා.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

28. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව…කප.…  හජාකත පඤ්ච, 

අඤ්ඤමඤ්කඤ ද්කව, නි ් කය පඤ්ච, උපනි ් කය ද්කව, පුක ජාකත ද්කව, 

ආක වකන එෙං, ෙම්කම පඤ්ච…කප.… ඣාකන පඤ්ච, මග්කග එෙං, 

 ම්පයුත්කතද්කව, විප්පයුත්කත පඤ්ච…කප.…අවිගකතපඤ්ච. 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයානුක ොමගණනා, එවංගකණතබ්බා.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

පටිච්චවාක ො. 

2.  හජාතවාක ො 

1-4. පච්චයචතුක්ෙං 

29. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං  හජාකතො උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.(පටිච්චවාක ොපි හජාතවාක ොපි දික ො.) 

 හජාතවාක ො. 

3. පච්චයවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 
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30. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… ඛ්න්කධ පච්චයා වත්ථු, වත්ථුං

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

පච්චයා ෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං; වත්ථුංපච්චයාඋපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධා.

(1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ පච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං; වත්ථුංපච්චයාඅනුපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධා. (2) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධා. (3) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ච 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.….(4) 

31. අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා…එො. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා…තීණි. 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –
අනුපාදින්නඅනුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–උපාදින්නුපාොනිකය

ඛ්න්කධ චමහාභූකත ච පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානංරූපං; අනුපාදින්නුපාොනියං
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එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච

වත්ථුඤ්චපච්චයාද්කව ඛ්න්ධා.(1) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

32. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා–උපාදින්නුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධංපච්චයාතකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා; පටි න්ධික්ඛ්කණ
උපාදින්නුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධං පච්චයාතකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ

පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා; වත්ථුං පච්චයා ඛ්න්ධා; චක්ඛ්ායතනං පච්චයා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං

පච්චයාඋපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධා.(1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා. 
(2) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනියා

ඛ්න්ධා. (3) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා

තකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිආ ම්මණපච්චයා–අනුපාදින්නඅනුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධං

පච්චයා තකයොඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආ ම්මණපච්චයා –
අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්ච පච්චයාද්කවඛ්න්ධා.(1) 
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අධිපතිපච්චකයො 

33. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅනුපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධා.(1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා – වත්ථුං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා.

(2) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිඅධිපතිපච්චයා…එො. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මංපච්චයා… ති ්ක ො. 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං

පච්චයා…කප.… අධිපතිපච්චයා…කප.….(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං 

පච්චයා…කප.…අධිපතිපච්චයා.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති අධිපතිපච්චයා –
අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අනන්ත පච්චකයො 

34. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති අනන්ත පච්චයා. 

(චතුවී තිපච්චයාවිත්ථාක තබ්බා, අවිගතපච්චයා.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

35. කහතුයා එොෙ , ආ ම්මකණ ත්ත, අධිපතියානව, අනන්තක  ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකත එොෙ , අඤ්ඤමඤ්කඤ  ත්ත, නි ් කය

එොෙ , උපනි ් කය  ත්ත, පුක ජාකත  ත්ත, ආක වකන ඡ, ෙම්කම
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එොෙ , විපාකෙ එොෙ , ආහාක  එොෙ , ඉන්ද්රිකය එොෙ , ඣාකන 

එොෙ , මග්කග එොෙ ,  ම්පයුත්කත ත්ත, විප්පයුත්කත එොෙ , අත්ථියා

එොෙ , නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතඑොෙ . 

කෙතුදුෙං 

කහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ත්ත…කප.…අවිගකත එොෙ . 

(යථාකු  ත්තිකෙගණනාඑවංගකණතබ්බා.) 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

නකෙතුපච්චකයො 

36. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං
පච්චයා…කප.…අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං 
මහාභූතං…කප.… චක්ඛ්ායතනං පච්චයා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.…

ොයායතනං පච්චයා ොයවිඤ්ඤාණං; වත්ථුං පච්චයා අකහතුො

උපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධා.(1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා – අකහතුකෙඋපාදින්නුපාොනිකයඛ්න්කධපච්චයා 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං; වත්ථුංපච්චයාඅකහතුොඅනුපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධා; 

වත්ථුංපච්චයාවිචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(2) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ච 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං 
උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…. (3) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං
පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… බාහි ං…

ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං…කප.… රූපං; 
විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ පච්චයා විචිකිච්ඡා හගකතො

උද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 
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උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුකෙ 

උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; 
අකහතුෙං අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා ද්කව ඛ්න්ධා; 
විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

විචිකිච්ඡා හගකතො උද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

නආ ම්මණපච්චකයො 

37. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආ ම්මණපච්චයා( ංඛිත්තං). 

නඅධිපතිපච්චකයො 

38. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං

පච්චයා…කප.….(1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ පච්චයා

චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; වත්ථුංපච්චයාඅනුපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධා.(2) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනඅධිපතිපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅනුපාදින්නඅනුපාොනියා අධිපති.

(3) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ච

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති නඅධිපතිපච්චයා – 
උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං පච්චයා තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච 

රූපං…කප.….(4) 

අනුපාදින්නුපාොනියංධම්මංපච්චයා.(එොපඤ්හා.) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ

පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඅධිපති.(1) 
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උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති න අධිපතිපච්චයා – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

අනුපාදින්නඅනුපාොනියා අධිපති.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නඅධිපතිපච්චයා –

උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පච්චයා චිත්ත මුට්ඨානං රූපං; 
අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා ද්කවඛ්න්ධා.(1) 

නඅනන්ත පච්චයාදි 

39. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නඅනන්ත පච්චයා… න මනන්ත පච්චයා…
නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා… නඋපනි ් යපච්චයා… නපුක ජාතපච්චයා…
නපච්ඡාජාතපච්චයා…නආක වනපච්චයා…කප.…. 

නෙම්මපච්චකයො 

40. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාඅනුපාදින්නුපාොනියාකචතනා. (1) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනෙම්මපච්චයා – වත්ථුං පච්චයාකු  ා අනුපාදින්නඅනුපාොනියා

කචතනා.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – අනුපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනියා කචතනා. බාහි ං…ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං

එෙංමහාභූතං පච්චයා…කප.….(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො
ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – කු ක  අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය

ඛ්න්කධපච්චයාඅනුපාදින්නඅනුපාොනියාකචතනා.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා – කු ක  
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අනුපාදින්නඅනුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා

අනුපාදින්නඅනුපාොනියාකු  ා කචතනා.(1) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නෙම්මපච්චයා –
අනුපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනියා

කචතනා.(1) 

නවිපාෙපච්චකයො 

41. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා – අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං

පච්චයා…කප.…(1). 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 

උප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා; වත්ථුංපච්චයාඅනුපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධා.(2) 

උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා–වත්ථුංපච්චයාකු  ා අනුපාදින්නඅනුපාොනියා

ඛ්න්ධා.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මංපච්චයා… එො. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියංධම්මංපච්චයා…තීණි. 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජතිනවිපාෙපච්චයා.( ංඛිත්තං.) 

අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නඅනුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනිකයොධම්කමොඋප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා.( ංඛිත්තං.) 

උපාදින්නුපාොනියඤ්ච අනුපාදින්නුපාොනියඤ්ච ධම්මං පච්චයා 
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා –
අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධඤ්ච වත්ථුඤ්ච පච්චයා තකයො
ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධචවත්ථුඤ්චපච්චයා ද්කවඛ්න්ධා. 

නආො පච්චයාදි 

42. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං පච්චයා උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නආහා පච්චයා… නඉන්ද්රියපච්චයා… නඣානපච්චයා…
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නමග්ගපච්චයා… න ම්පයුත්තපච්චයා… නවිප්පයුත්තපච්චයා…

කනොනත්ථිපච්චයා…කනොවිගතපච්චයා ( ංඛිත්තං). 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

43. නකහතුයා පඤ්ච, නආ ම්මකණඡ, නඅධිපතියාඅට්ඨ, නඅනන්තක ඡ, 

න මනන්තක ඡ, නඅඤ්ඤමඤ්කඤඡ, නඋපනි ් කයඡ, නපුක ජාකත ත්ත, 

නපච්ඡාජාකත එොෙ , නආක වකන එොෙ , නෙම්කම ඡ, නවිපාකෙ ෙ , 

නආහාක  ද්කව, නඉන්ද්රිකය ද්කව, නඣාකන ද්කව, නමග්කග පඤ්ච, න

 ම්පයුත්කත ඡ, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා ඡ, කනොවිගකත ඡ
(විත්ථාක නගකණතබ්බං). 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

44. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ ඡ…කප.… කනොවිගකත ඡ. (විත්ථාක න
ගකණතබ්බං.) 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

45. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණචත්තාරි…කප.…අවිගකතපඤ්ච. 

පච්චයවාක ො. 

4. නි ් යවාක ො 

46. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං නි ් ාය උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං නි ් ාය තකයො

ඛ්න්ධා, තකයො ඛ්න්කධ නි ් ාය… ( ංඛිත්තං). (පච්චයවාක ොපි 
නි ් යවාක ොපි දික ො). 

නි ් යවාක ො. 

5.  ං ට්ඨවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

කෙතුපච්චකයො 

47. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං  ං ට්කඨො උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො

උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො 

ඛ්න්ධා, තකයොඛ්න්කධ ං ට්කඨොඑකෙොඛ්න්කධො, ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කව
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ඛ්න්ධා, පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං  ං ට්ඨා තකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං  ං ට්කඨො අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–අනුපාදින්නුපාොනියංඑෙංඛ්න්ධං ං ට්ඨාතකයො 

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධ ං ට්ඨාද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියං ධම්මං  ං ට්කඨො අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අනුපාදින්නඅනුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං

 ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා ද්කව ඛ්න්ධා. (1) 

( ංඛිත්තං.) 

 ඞ්ඛ්යාවාක ො 

48. කහතුයා තීණි…කප.… අධිපතියා ද්කව…කප.… ආක වකන
ද්කව…කප.…විපාකෙද්කව…කප.…අවිගකත තීණි. 

(යථා කු  ත්තිකෙගණනා, එවංගකණතබ්බා.) 

අනුක ොමං. 

2. පච්චයපච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

49. උපාදින්නුපාොනියං ධම්මං  ං ට්කඨො උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො 
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං උපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං

 ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා ද්කව ඛ්න්ධා; 

අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…. (1) 

අනුපාදින්නුපාොනියං ධම්මං  ං ට්කඨො අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – අකහතුෙං අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං ඛ්න්ධං

 ං ට්ඨා තකයො ඛ්න්ධා…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ  ං ට්ඨා ද්කව ඛ්න්ධා; 
විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ  ං ට්කඨො විචිකිච්ඡා හගකතො 

උද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) ( ංඛිත්තං.) 

නකහතුයා ද්කව, න අධිපතියා තීණි…කප.… නවිප්පයුත්කත තීණි. 

( ංඛිත්තං.) 

පච්චනීයං 
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3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කහතුපච්චයානඅධිපතියාතීණි…කප.…නවිප්පයුත්කතතීණි. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකහතුපච්චයාආ ම්මකණද්කව…කප.…අවිගකතද්කව. 

 ං ට්ඨවාක ො. 

6.  ම්පයුත්තවාක ො 

50. උපාදින්නුපාොනියංධම්මං ම්පයුත්කතොඋපාදින්නුපාොනිකයොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා.( ංඛිත්තං.)කහතුයාතීණි…කප.…අවිගකතතීණි. 

( ං ට්ඨවාක ොපි ම්පයුත්තවාක ොපි දික ො.) 

 ම්පයුත්තවාක ො. 

7. පඤ්හාවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

51. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියා කහතූ  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනියා
කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං කහතුපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

කහතුපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියා කහතූ චිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනියා කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච

රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො. (3) 
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අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනියා කහතූ  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා කහතූ ම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා කහතූ

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච
අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
අනුපාදින්නඅනුපාොනියා කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

52. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො–ක ක්ඛ්ාවාපුථුජ්ජනාවාචක්ඛුංඅනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ

 ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති; කු  ාකු ක  නිුං ද්කධ
විපාකෙො තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං…
උපාදින්නුපාොනිකය රූකප… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං…

උපාදින්නුපාොනිකයඛ්න්කධඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො විප්ප ් න්ති, 

අ ් ාකෙන්තිඅභිනන්ෙති; තංආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං
උප්පජ්ජති. කු  ාකු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. 
උපාදින්නුපාොනියං රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.…
උපාදින්නුපාොනියං ගන්ධායතනං…   ායතනං… ක ොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණ ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො 

විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…
කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං…
උපාදින්නුපාොනිකය රූකප… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං…

උපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, 
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අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං 

උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛුනා උපාදින්නුපාොනියං රූපං ප ් ති, 

කචකතොපරියඤාකණන උපාදින්නුපාොනියචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානාති.

උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණ ් , කචකතොපරියඤාණ ් , 

පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ්  අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

53. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, 

උකපො ථෙම්මංෙත්වාතංපච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානි පච්චකවක්ඛ්ති, 

ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානං පච්චකවක්ඛ්ති, අරියා කගොත්රභං පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

කවොොනං පච්චකවක්ඛ්න්ති, අරියා පහීකන කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

වික්ඛ්ම්භිකත කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ  මුොචිණ්කණ කික ක 

ජානන්ති; අනුපාදින්නුපාොනිකය රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … 
ක ොට්ඨබ්කබ… අනුපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො 
උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛුනා

අනුපාදින්නුපාොනියං රූපං ප ් න්ති, දිබ්බාය ක ොතධාතුයා  ද්ෙං සුණන්ති, 
කචකතොපරියඤාකණන අනුපාදින්නුපාොනියචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති. 
ආො ානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතන ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා 

ඉද්ධිවිධඤාණ ් , කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 

යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා
අනුපාදින්නුපාොනිකය රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ…

අනුපාදින්නුපාොනිකයඛ්න්කධඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතො අනත්තකතොවිප ් න්ති, 

අ ් ාකෙන්තිඅභිනන්ෙති; තංආ බ්භ ාකගොඋප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං
උප්පජ්ජති. කු  ාකු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. 
ආො ානඤ්චායතනකු  ං විඤ්ඤාණඤ්චායතනවිපාෙ ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකු  ං
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනවිපාෙ ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. 
අනුපාදින්නුපාොනියං රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.…

ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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54. අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් 

ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං මග්ග ් ,    ් 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං 

පච්චකවක්ඛ්න්ති,   ංපච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානංපච්චකවක්ඛ්න්ති; නිබ්බානං 

කගොත්රභ ් , කවොොන ් , ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අරියා
කචකතොපරියඤාකණන අනුපාදින්නඅනුපාොනියචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං

ජානන්ති; අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණ ් , 

පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අධිපතිපච්චකයො 

55. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – චක්ඛුංගුං ං ෙත්වාඅ ් ාකෙති

අභිනන්ෙති; තං ගුං ං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති. ක ොතං…
ඝානං… ජිව්හං… ොයං… උපාදින්නුපාොනිකය රූකප… ගන්කධ…  ක … 
ක ොට්ඨබ්කබ…වත්ථුං…උපාදින්නුපාොනිකයඛ්න්කධගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙති 

අභිනන්ෙති; තංගුං ංෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මං ෙත්වා තං ගුං ං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති; ඣානා

වුට්ඨහිත්වාඣානංගුං ංෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති; ක ක්ඛ්ා කගොත්රභංගුං ං ෙත්වා

පච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොොනං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති.
අනුපාදින්නුපාොනිකය රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ… 

අනුපාදින්නුපාොනිකය ඛ්න්කධ ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං

ගුං ං ෙත්වා  ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති.  ෙජාතාධිපති – 

අනුපාදින්නුපාොනියාධිපති ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච 

රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– නිබ්බානං මග්ග ්     ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.  ෙජාතාධිපති – 
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අනුපාදින්නඅනුපාොනියාධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගුං ංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති,   ං ගුං ං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. නිබ්බානං

කගොත්රභ ් , කවොොන ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.  ෙජාතාධිපති – 
අනුපාදින්නඅනුපාොනියාධිපති චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං අධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

 ෙජාතාධිපති – අනුපාදින්නඅනුපාොනියාධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනන්ත පච්චකයො 

56. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං උපාදින්නුපාොනියානං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; පඤ්චවිඤ්ඤාණං විපාෙමකනොධාතුයා අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; විපාෙමකනොධාතු විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – භවඞ්ගං ආවජ්ජනාය, 
විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානංඅනුපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානංඅනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො; අනුක ොමං කගොත්රභ ් … අනුක ොමං කවොොන ් … ආවජ්ජනා

අනුපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ආවජ්ජනා පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං
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අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො; අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා වුට්ඨාන ් 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං මග්ග ් …
අනුක ොමං    මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ් …
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං   මාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 
(3) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාඅනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අනුපාදින්නඅනුපාොනියානං ඛ්න්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. මග්කගො    ් …   ං    ් 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –   ං වුට්ඨාන ්  අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

 මනන්ත පච්චකයො 

57. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
 මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො(අනන්ත පච්චය දි ං). 

 ෙජාතපච්චකයො 

58. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

 හජාතපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා
ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො 
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච
රූපානං…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථු ් …කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං…කප.… එෙං
මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං…කප.… තකයො මහාභූතා එෙ ්  

මහාභූත ්  …කප.…ද්කවමහාභූතාද්වින්නංමහාභූතානං…කප.… මහාභූතා
ෙටත්තාරූපානං උපාොරූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො.

අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙං මහාභූතං…කප.….(1) 
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උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
 හජාතපච්චකයනපච්චකයො–උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානං  හජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

 හජාතපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං  හජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච
රූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නුපාොනියං එෙං

මහාභූතං…කප.… මහාභූතා චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං …කප.… බාහි ං…
ආහා  මුට්ඨානං… උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං…කප.… මහාභූතා

උපාොරූපානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං

 හජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
 හජාතපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො; 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානං හජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො –
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අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං 

 හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

 හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

59. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො 
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනිකයො
එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං වත්ථු ්  ච…කප.… ඛ්න්ධා
වත්ථු ් …කප.… වත්ථු ඛ්න්ධානං…කප.… එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං
මහාභූතානං…කප.… ද්කව මහාභූතා ද්වින්නං මහාභූතානං…කප.… 

අ ඤ්ඤ ත්තානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො. එෙං මහාභූතං…කප.… බාහි ං… 

ආහා  මුට්ඨානං…උතු මුට්ඨානංඑෙංමහාභූතං…කප.….(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං

ඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

නි ් යපච්චකයො 

60. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… එෙං මහාභූතං…කප.… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං
මහාභූතං…කප.… චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයායතනං 
ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… වත්ථු උපාදින්නුපාොනියානං ඛ්න්ධානං

නි ් යපච්චකයන පච්චකයො.(1) 
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උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
නි ් යපච්චකයනපච්චකයො–උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානානං
රූපානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.වත්ථු අනුපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානං

නි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

නි ් යපච්චකයන පච්චකයො – වත්ථු අනුපාදින්නඅනුපාොනියානං ඛ්න්ධානං 

නි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං නි ් යපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නංඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානං නි ් යපච්චකයන

පච්චකයො.(4) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයොධම්කමොඅනුපාදින්නුපාොනිය ් ධම්ම ් … එො. 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයොධම්කමො…තීණි. 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා
අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො –
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථුච තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං
නි ් යපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච ද්වින්නං

ඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො –
අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

නි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  නි ් යපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා ච මහාභූතා ච චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං
නි ් යපච්චකයනපච්චකයො. අනුපාදින්නුපාොනිකයොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථුච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ච

වත්ථුචද්වින්නංඛ්න්ධානංනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

උපනි ් යපච්චකයො 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

401 

පටුන 

61. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනි ් කයො, 

පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො – ොයිෙං සුඛ්ං ොයිෙ ් 

සුඛ් ් , ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. ොයිෙං දුක්ඛ්ං

ොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් …කප.… උතු ොයිෙ ්  සුඛ් ් , 

ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් …කප.… කභොජනං ොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ් 
දුක්ඛ් ් …කප.… ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතු… කභොජනං 

ොයිෙ ් සුඛ් ් , ොයිෙ ් දුක්ඛ් ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො –

ොයිෙං සුඛ්ං උපනි ් ාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, උකපො ථෙම්මං

ෙක ොති, ඣානං උප්පාකෙති, විප ් නං උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති, 

 මාපත්තිංඋප්පාකෙති, පාණංහනති…කප.… ඞ්ඝංභින්ෙති.ොයිෙංදුක්ඛ්ං…
උතුං… කභොජනං උපනි ් ාය ොනං කෙති…කප.…  ඞ්ඝං භින්ෙති. ොයිෙං
සුඛ්ං…ොයිෙං දුක්ඛ්ං…උතු…කභොජනං අනුපාදින්නුපාොනියාය  ද්ධාය…
සී  ් … සුත ් … චාග ් … පඤ්ඤාය…  ාග ් … කෙො  ් …
කමොහ ් …මාන ් …දිට්ඨියා…පත්ථනාය උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.

(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. පෙතූපනි ් කයො – ොයිෙංසුඛ්ංඋපනි ් ාය

මග්ගං උප්පාකෙති,    මාපත්තිං  මාපජ්ජති. ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතුං…

කභොජනංඋපනි ් ායමග්ගං උප්පාකෙති,    මාපත්තිං මාපජ්ජති.ොයිෙං
සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතු… කභොජනං මග්ග ් …    මාපත්තියා

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

62. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො –

අනුපාදින්නුපාොනියං  ද්ධං උපනි ් ාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, 

උකපො ථෙම්මංෙක ොති, ඣානංඋප්පාකෙති, විප ් නංඋප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං

උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති, මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති.
අනුපාදින්නුපාොනියං සී ං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං…  ාගං… කෙො ං… 

කමොහං… මානං … දිට්ඨිං… පත්ථනං… උතුං… කභොජනං… ක නා නං 

උපනි ් ායොනංකෙති…කප.… මාපත්තිංඋප්පාකෙති, මානංජප්කපති, දිට්ඨිං 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

402 

පටුන 

ගණ්හාති, පාණංහනති…කප.… ඞ්ඝංභින්ෙති.අනුපාදින්නුපාොනියා ද්ධා…
සී ං… සුතං… චාකගො… පඤ්ඤා…  ාකගො… කෙොක ො… කමොකහො…
මාකනො… දිට්ඨි… පත්ථනා… උතු… කභොජනං… ක නා නං…
අනුපාදින්නුපාොනියාය  ද්ධාය… සී  ් … සුත ් … චාග ් …
පඤ්ඤාය…  ාග ් … කෙො  ් … කමොහ ් … මාන ් … දිට්ඨියා…
පත්ථනාය උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පඨම ්  ඣාන ්  පරිෙම්මං
පඨම ්  ඣාන ් …කප.… කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ්  පරිෙම්මං
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ් …කප.… පඨමං ඣානං දුතිය ් …කප.… 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ් …කප.…
පාණාතිපාකතො පාණාතිපාත ් …කප.… නියතමිච්ඡාදිට්ඨි

නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා…කප.….(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනි ් කයො, 

පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො – අනුපාදින්නුපාොනියං  ද්ධං 

උපනි ් ාය අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං

පච්චනුකභොති. අනුපාදින්නුපාොනියං සී ං …කප.… ක නා නං උපනි ් ාය

අත්තානං ආතාකපති පරිතාකපති, පරියිට්ඨිමූ ෙං දුක්ඛ්ං පච්චනුකභොති.

අනුපාදින්නුපාොනියා  ද්ධා…කප.… ක නා නං ොයිෙ ්  සුඛ් ් , 
ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. කු  ාකු  ං ෙම්මං

විපාෙ ් උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනි ් කයො, 

පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො – පඨම ්  මග්ග ්  පරිෙම්මං
පඨම ්  මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. දුතිය ්  
මග්ග ් …කප.…තතිය ් මග්ග ් …කප.…චතුත්ථ ් මග්ග ් පරිෙම්මං 

චතුත්ථ ් මග්ග ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

63. අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් 

ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො–පඨකමො
මග්කගො දුතිය ්  මග්ග ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. දුතිකයො මග්කගො
තතිය ්  මග්ග ් …කප.… තතිකයො මග්කගො චතුත්ථ ්  මග්ග ් …කප.…

මග්කගො   මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනි ් කයො, 
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පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො –    මාපත්ති ොයිෙ ් 

සුඛ් ්  උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

පෙතූනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො – අරියා මග්ගං උපනි ් ාය

අනුප්පන්නං  මාපත්තිං උප්පාකෙන්ති, උප්පන්නං  මාපත්තිං  මාපජ්ජන්ති, 
 ඞ්ඛ්ාක  අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති. මග්කගො අරියානං 
අත්ථප්පටි ම්භිොය ධම්මප්පටි ම්භිොය නිුං ත්තිප්පටි ම්භිොය 

පටිභානප්පටි ම්භිොය ඨානාඨානකෙො ල්  ්  උපනි ් යපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

පුක ජාතපච්චකයො 

64. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – ක ක්ඛ්ාවාපුථුජ්ජනා වාචක්ඛුංඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො

උප්පජ්ජති…කප.…කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති; කු  ාකු ක  නිුං ද්කධවිපාකෙො
තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං… 

උපාදින්නුපාොනිකය රූකප… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතො අනත්තකතොවිප ් න්ති, අ ් ාකෙන්තිඅභිනන්ෙන්ති; තං
ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. කු  ාකු ක 
නිුං ද්කධවිපාකෙොතො ම්මණතා උප්පජ්ජති.උපාදින්නුපාොනියංරූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… උපාදින්නුපාොනියං ගන්ධායතනං…
  ායතනං… ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ්  පුක ජාතපච්චකයන

පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… වත්ථු උපාදින්නුපාොනියානං

ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, 

අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…
කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො 

අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛුනා
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පටුන 

උපාදින්නුපාොනියං රූපං ප ් න්ති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු

අනුපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියානංඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

65. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණපුක ජාතං – අනුපාදින්නුපාොනිකය
රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තංආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති 

…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. දිබ්කබන චක්ඛුනා අනුපාදින්නුපාොනියං

රූපංප ් ති, දිබ්බායක ොතධාතුයා ද්ෙංසුණාති.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. ආ ම්මණපුක ජාතං – අනුපාදින්නුපාොනිකය
රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො 

අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.කු  ාකු ක නිුං ද්කධවිපාකෙො
තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. අනුපාදින්නුපාොනියං රූපායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 
උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. අනුපාදින්නුපාොනියං රූපායතනඤ්ච
චක්ඛ්ායතනඤ්ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…කප.… 
අනුපාදින්නුපාොනියං ක ොට්ඨබ්බායතනඤ්ච ොයායතනඤ්ච
ොයවිඤ්ඤාණ ්  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නුපාොනියං
රූපායතනඤ්චවත්ථුච උපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… අනුපාදින්නුපාොනියං ක ොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච

උපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – 

ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. අනුපාදින්නුපාොනියං රූපායතනඤ්ච
වත්ථු ච අනුපාදින්නුපාොනියානං ඛ්න්ධානං පුක ජාතපච්චකයන 
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පච්චකයො…කප.… අනුපාදින්නුපාොනියං ක ොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච 

අනුපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පච්ඡාජාතපච්චකයො 

66. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන 

පච්චකයො. (1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පච්ඡාජාතා උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 
උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ් 

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පච්ඡාජාතා අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  
උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ් 

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

67. අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධා



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

406 

පටුන 

පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො – පච්ඡාජාතා අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධා 
පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො –
පච්ඡාජාතා අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 
උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ්  

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආක වනපච්චකයො 

68. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානංපච්ඡිමානං අනුපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානංආක වනපච්චකයන
පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභ ් … අනුක ොමං කවොොන ් 

ආක වනපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං මග්ග ්  

ආක වනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ෙම්මපච්චකයො 

69. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියා කචතනා  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනියා
කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො.කචතනාවත්ථු ් ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො –උපාදින්නුපාොනියාකචතනාචිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානං ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනියා කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනියා කචතනා  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – නානාක්ඛ්ණිො අනුපාදින්නුපාොනියා කචතනා
විපාොනං උපාදින්නුපාොනියානං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

70. අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් 

ධම්ම ් ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – හජාතා, නානාක්ඛ්ණිො.  ෙජාතා – 
අනුපාදින්නඅනුපාොනියාකචතනා ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා කු  ා කචතනා 
විපාොනං අනුපාදින්නඅනුපාොනියානං ඛ්න්ධානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා කචතනා 

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියා කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

විපාෙපච්චකයො 

71. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා

ද්වින්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ විපාකෙො
උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච
රූපානංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා ද්වින්නංඛ්න්ධානං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 
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ෙටත්තා ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථු ්  

විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාො උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො 
උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො …කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාො අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් චධම්ම ් විපාෙපච්චකයනපච්චකයො–විපාකෙො 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 

ආො පච්චකයො 

72. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියා ආහා ා  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනියා
ආහා ා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ආහා පච්චකයන
පච්චකයො.උපාදින්නුපාොනිකයොෙබළීොක ොආහාක ො උපාදින්නුපාොනිය ් 

ොය ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආහා පච්චකයනපච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියා ආහා ා චිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො; උපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොක ො

ආහාක ොඅනුපාදින්නුපාොනිය ් ොය ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනියා ආහා ා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො. 
උපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොක ො ආහාක ො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච

අනුපාදින්නුපාොනිය ් චොය ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

73. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනියා ආහා ා  ම්පයුත්තොනං 
ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහා පච්චකයන පච්චකයො.
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොක ො ආහාක ො අනුපාදින්නුපාොනිය ් 

ොය ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොක ො ආහාක ො

උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො –
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොක ො ආහාක ො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච

අනුපාදින්නුපාොනිය ් චොය ්  ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ආහා ා

 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංආහා පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ආහා ා

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංආහා පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො – 
අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ආහා ා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංආහා පච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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74. උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා
උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ෙබළීොක ො ආහාක ො

උපාදින්නුපාොනිය ් ොය ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  ආහා පච්චකයන පච්චකයො – 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ෙබළීොක ො ආහාක ො 

අනුපාදින්නුපාොනිය ් ොය ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 
උපාදින්නුපාොනිය ් චඅනුපාදින්නුපාොනිය ් චධම්ම ් ආහා පච්චකයන

පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ෙබළීොක ො
ආහාක ො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ් 

ආහා පච්චකයනපච්චකයො. (3) 

ඉන්ද්රියපච්චකයො 

75. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියා ඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනං

ඛ්න්ධානං ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනියා
ඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයින්ද්රියං 
ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං 

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො– උපාදින්නුපාොනියාඉන්ද්රියාචිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – 

උපාදින්නුපාොනියා ඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො–අනුපාදින්නුපාොනියාඉන්ද්රියා ම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 
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අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඉන්ද්රියා 

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඉන්ද්රියා

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච
අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො –
අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඉන්ද්රියා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ඣානපච්චකයො 

76. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ඣානපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියානි ඣානඞ්ගානි

 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ඣානපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ
උපාදින්නුපාොනියානි ඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච

රූපානංඣානපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
ඣානපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියානි ඣානඞ්ගානි

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං ඣානපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ඣානපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනියානි ඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඣානපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

ඣානපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනියානි ඣානඞ්ගානි
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඣානපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

77. අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  
ධම්ම ්  ඣානපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියානි 

ඣානඞ්ගානි ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංඣානපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ඣානපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියානි ඣානඞ්ගානි 

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංඣානපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච
අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  ඣානපච්චකයන පච්චකයො –
අනුපාදින්නඅනුපාොනියානි ඣානඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඣානපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

මග් පච්චකයො 

78. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියානි මග්ගඞ්ගානි
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං මග්ගපච්චකයන පච්චකයො.

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනියානි මග්ගඞ්ගානි

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන පච්චකයො –
උපාදින්නුපාොනියානි මග්ගඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංමග්ගපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනියානි මග්ගඞ්ගානි
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං මග්ගපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියානි මග්ගඞ්ගානි 

 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනියානි මග්ගඞ්ගානි 

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  මග්ගපච්චකයන පච්චකයො – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියානි මග්ගඞ්ගානි  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංමග්ගපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

 ම්පයුත්තපච්චකයො 

79. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

 ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො 
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා

ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.…පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.….(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
 ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා

ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
 ම්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො 
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානං ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධා

ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

විප්පයුත්තපච්චකයො 

80. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො– හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 
පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා වත්ථු ්  විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. වත්ථු ඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – 
චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො…කප.…
ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු

උපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානං විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ් 

ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො– හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 

උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අනුපාදින්නුපාොනියානං ඛ්න්ධානං
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විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා 
පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු

අනුපාදින්නඅනුපාොනියානං ඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  

උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ් 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(4) 

81. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 
අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා 
පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො. (1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 
උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ්  

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 
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අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  විප්පයුත්තපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 
උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ් 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අත්ථිපච්චකයො 

82. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

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

ඉන්ද්රියං.  ෙජාකතො – උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං
ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නංඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං
අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.ඛ්න්ධාවත්ථු ් …කප.…වත්ථු ඛ්න්ධානං…කප.…
එෙං මහාභූතං…කප.… මහාභූතා ෙටත්තාරූපානං උපාොරූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං…කප.…
මහාභූතාෙටත්තාරූපානංඋපාොරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පුක ජාතං – ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්ති අභිනන්ෙන්ති; තං ආ බ්භ  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.…කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.කු  ාකු ක නිුං ද්කධ විපාකෙො
තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං… ොයං…
උපාදින්නුපාොනිකය රූකප… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං

අනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො විප ් න්ති, අ ් ාකෙන්තිඅභිනන්ෙන්ති; තං
ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. කු  ාකු ක 
නිුං ද්කධවිපාකෙොතො ම්මණතාඋප්පජ්ජති. උපාදින්නුපාොනියංරූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… උපාදින්නුපාොනියං ගන්ධායතනං…
  ායතනං… ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… චක්ඛ්ායතනං 
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චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… වත්ථු 
උපාදින්නුපාොනියානංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. 

පච්ඡාජාතා – උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 
උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

උපාදින්නුපාොනිකයො ෙබ්ළීොක ො ආොක ො උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං. 

 ෙජාතා – උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ක ොතං… ඝානං… ජිව්හං…
ොයං… උපාදින්නුපාොනිකය රූකප… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ… 

වත්ථුංඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් ති, අ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති; තං
ආ බ්භ  ාකගොඋප්පජ්ජති…කප.…කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.දිබ්කබනචක්ඛුනා 
උපාදින්නුපාොනියං රූපං ප ් ති. වත්ථු අනුපාදින්නුපාොනියං ඛ්න්ධානං 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො. උපාදින්නුපාොනිකයො ෙබ්ළීොක ො ආොක ො 

අනුපාදින්නුපාොනිය ් ොය ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අනුපාදින්නඅනුපාොනියානං

ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං.  ෙජාකතො – උපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච

ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. උපාදින්නුපාොනිකයො ෙබ්ළීොක ො

ආොක ො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(4) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 
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පටුන 

83. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං. 

 ෙජාකතො – අනුපාදින්නුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. එෙං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං …කප.… මහාභූතා
චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං උපාොරූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

බාහි ං… ආහා  මුට්ඨානං … උතු මුට්ඨානං එෙං මහාභූතං…කප.…. 

පුක ජාතං – අනුපාදින්නුපාොනිකය රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … 

ක ොට්ඨබ්කබ අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති

අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති.
දිබ්කබන චක්ඛුනා අනුපාදින්නුපාොනියං රූපං ප ් ති. දිබ්බාය ක ොතධාතුයා

 ද්ෙංසුණාති. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධාපුක ජාත ් ඉම ්  

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබ්ළීොක ො ආොක ො අනුපාදින්නුපාොනිය ් 

ොය ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

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

අනුපාදින්නුපාොනිකය රූකප…  ද්කෙ… ගන්කධ…  ක … ක ොට්ඨබ්කබ

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං 
ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. කු  ාකු ක 
නිුං ද්කධ විපාකෙො තො ම්මණතා උප්පජ්ජති. අනුපාදින්නුපාොනියං
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ක ොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණ ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ් 

ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබ්ළීොක ො

ආොක ො උපාදින්නුපාොනිය ් ොය ් අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  චධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො – පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 
උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ්  අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබ්ළීොක ො ආොක ො 
උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  චොය ්  අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 
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84. අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් 

ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො
ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධාද්වින්නං ඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 
අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානංඅත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධාපුක ජාත ් ඉම ් 

අනුපාදින්නුපාොනිය ් ොය ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් චධම්ම ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–  ෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං.  හජාකතො – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංපුක ජාත ් ඉම ් උපාදින්නුපාොනිය ් චොය ්  

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  පුක ජාත ් 
ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ච

ොය ් අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(4) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් චධම්ම ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–  ෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං.  ෙජාකතො – අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො 
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.  හජාකතො –
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං 
පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ්  අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ්  පුක ජාත ්  ඉම ් 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා 
ද්වින්නං ඛ්න්ධානං පුක ජාත ්  ඉම ්  අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ොය ්  

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(5) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

419 

පටුන 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධාපුක ජාත ්  ඉම ් උපාදින්නුපාොනිය ් ච

අනුපාදින්නුපාොනිය ් චොය ් අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(6) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  ෙජාතං, පච්ඡාජාතං.  හජාකතො – 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච
ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා එෙ ්  ඛ්න්ධ ් 
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච
ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ද්කව ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං
පුක ජාත ්  ඉම ්  උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච

ොය ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(7) 

85. උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා

උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතං, 

ඉන්ද්රියං. පච්ඡාජාතා –අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධාච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච

ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  ෙජාතං, 

පුක ජාතං.  හජාකතො– අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයොඑකෙොඛ්න්කධොචවත්ථුච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. තකයො ඛ්න්ධා ච වත්ථු ච
එෙ ් ඛ්න්ධ ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.ද්කව ඛ්න්ධාචවත්ථුචද්වින්නං

ඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා 

උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතං, 

ආො ං. පච්ඡාජාතා – අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා ච
අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොක ො ආහාක ො ච උපාදින්නුපාොනිය ් 

ොය ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  ෙජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං.  හජාතා– අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධාචමහාභූතාච
චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

420 

පටුන 

අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොක ො

ආහාක ොචඅනුපාදින්නුපාොනිය ් ොය ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා 
උපාදින්නුපාොනිය ් චඅනුපාදින්නුපාොනිය ් චධම්ම ් අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො– පච්ඡාජාතං, ආො ං. පච්ඡාජාතා– අනුපාදින්නඅනුපාොනියාඛ්න්ධා
ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොක ො ආහාක ො ච උපාදින්නුපාොනිය ්  ච

අනුපාදින්නුපාොනිය ් චොය ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

86. උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා

උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – පුක ජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. පුක ජාතං – අනුපාදින්නුපාොනියං
රූපායතනඤ්ච චක්ඛ්ායතනඤ්ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… අනුපාදින්නුපාොනියං ක ොට්ඨබ්බායතනඤ්ච
ොයායතනඤ්ච ොයවිඤ්ඤාණ ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. 
අනුපාදින්නුපාොනියං රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච උපාදින්නුපාොනියානං
ඛ්න්ධානං…කප.… අනුපාදින්නුපාොනියං ක ොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච
උපාදින්නුපාොනියානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –
උපාදින්නුපාොනියාඛ්න්ධාච අනුපාදින්නුපාොනිකයොෙබළීොක ොආහාක ොච
උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ෙබළීොක ො ආහාක ො
උපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 
අනුපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං 

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, 

පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආො ං.  ෙජාතා – උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධා ච 

මහාභූතාචචිත්ත මුට්ඨානානං රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං 

– අනුපාදින්නුපාොනියං රූපායතනඤ්ච වත්ථු ච අනුපාදින්නුපාොනියානං
ඛ්න්ධානං…කප.… අනුපාදින්නුපාොනියං ක ොට්ඨබ්බායතනඤ්ච වත්ථු ච
අනුපාදින්නුපාොනියානං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –
උපාදින්නුපාොනියා ඛ්න්ධාචඅනුපාදින්නුපාොනිකයොෙබළීොක ොආහාක ොච
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.
උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ෙබළීොක ො ආහාක ො

අනුපාදින්නුපාොනිය ් ොය ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 
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උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 
උපාදින්නුපාොනිය ් චඅනුපාදින්නුපාොනිය ් චධම්ම ් අත්ථිපච්චකයන 

පච්චකයො… ආො ං… උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච
ෙබළීොක ො ආහාක ො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච

ොය ්  අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච 
අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. පච්ඡාජාතා – 
අනුපාදින්නඅනුපාොනියා ඛ්න්ධා ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ෙබළීොක ො

ආහාක ොච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්චෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

නත්ථි-වි තාවි තපච්චයා 

87. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… විගතපච්චකයන පච්චකයො… අවිගතපච්චකයන 

පච්චකයො.( ංඛිත්තං.) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

88. කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කයඑොෙ , 

උපනි ් කය නව, පුක ජාකත  ත්ත, පච්ඡාජාකත නව, ආක වකන ද්කව, 

ෙම්කම අට්ඨ, විපාකෙ ඡ, ආහාක  ද්වාෙ , ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන  ත්ත, 

මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කත ෙ , අත්ථියාකතවී , නත්ථියා

 ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතකතවී . 

 භා ං 

කහතුපච්චයා අධිපතියා චත්තාරි,  හජාකත  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කය ත්ත, විපාකෙඡ, ඉන්ද්රිකය ත්ත, මග්කග  ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, 

විප්පයුත්කතචත්තාරි, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත ත්ත ( ංඛිත්තං). 

(යථා කු  ත්තිෙ ්  ගණනා  ජ්ඣායමග්කගන ගණිතා, එවං
ගකණතබ්බා. කු  ත්තිෙ ්  ගණනකතො උපාදින්නත්තිකෙ ගණනා ගම්භී ා

සුඛුමත ාච, එවංොතූන අ ම්කමොහන්කතනගකණතබ්බං.) 
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අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

89. උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො … 
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ආහා පච්චකයන පච්චකයො…

ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ආහා පච්චකයනපච්චකයො. (2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්   හජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(4) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…

පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො…ආහා පච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…ආහා පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 
අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයන පච්චකයො.(4) 
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90. අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  

ධම්ම ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් චධම්ම ්  හජාතං, පච්ඡාජාතං.(4) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් චධම්ම ්  හජාතං, පච්ඡාජාතං.(5) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ් චධම්ම ් පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(6) 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ධම්කමො උපාදින්නුපාොනිය ්  ච 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්   හජාතං, 

පච්ඡාජාතං.(7) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා 

උපාදින්නුපාොනිය ් ධම්ම ් පච්ඡාජාතං, ඉන්ද්රියං.(1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා

අනුපාදින්නඅනුපාොනිය ් ධම්ම ්  හජාතං, පුක ජාතං.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා

උපාදින්නුපාොනිය ් ධම්ම ් පච්ඡාජාතං, ආහා ං.(1) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා 

අනුපාදින්නුපාොනිය ් ධම්ම ්  හජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං.(2) 

අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා 

උපාදින්නුපාොනිය ්  ච අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ච ධම්ම ්  පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං. (3) 
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උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 

උපාදින්නුපාොනිය ් ධම්ම ් පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. (1) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 

අනුපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ්   හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං.

(2) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච ධම්මා 

උපාදින්නුපාොනිය ්  චඅනුපාදින්නුපාොනිය ් චධම්ම ්  ආහා ං.(3) 

උපාදින්නුපාොනිකයො ච අනුපාදින්නුපාොනිකයො ච 

අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයො ච ධම්මා උපාදින්නුපාොනිය ්  ධම්ම ් 

පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං.(1) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

91. නකහතුයා චතුවී ති, නආ ම්මකණ චතුවී ති, නඅධිපතියා චතුවී ති, 

නඅනන්තක  චතුවී ති, න මනන්තක  චතුවී ති, න හජාකත වී ති, 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ වී ති, නනි ් කය වී ති, නඋපනි ් කය කතවී ති, 

නපුක ජාකත කතවී ති, නපච්ඡාජාකත  ත්ත  , නආක වකන චතුවී ති, 

නෙම්කම චතුවී ති, නවිපාකෙ චතුවී ති, නආහාක  වී ති, නඉන්ද්රිකය

බාවී ති, නඣාකන චතුවී ති, නමග්කග චතුවී ති, න ම්පයුත්කත වී ති, 

නවිප්පයුත්කතචුද්ෙ , කනොඅත්ථියානව, කනොනත්ථියාචතුවී ති, කනොවිගකත

චතුවී ති, කනොඅවිගකතනව. 

දුෙං 

92. නකහතුපච්චයා නආ ම්මකණචතුවී ති( ංඛිත්තං). 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයගණනාවිත්ථාරිතා, එවං විත්ථාක තබ්බං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 
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93. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක 

 ත්ත, න මනන්තක   ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤ චත්තාරි, නඋපනි ් කය

 ත්ත, නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, 

නෙම්කම  ත්ත, නවිපාකෙ චත්තාරි, නආහාක   ත්ත, නඉන්ද්රිකය  ත්ත, 

නඣාකන  ත්ත, නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත චත්තාරි, නවිප්පයුත්කත 

තීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

කෙතුඝටනා 

94. කහතු- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ  ත්ත, 

නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක   ත්ත…කප.… නඅඤ්ඤමඤ්කඤ

චත්තාරි…කප.… නවිපාකෙ චත්තාරි…කප.… න ම්පයුත්කත චත්තාරි, 

නවිප්පයුත්කතතීණි, කනොනත්ථියා ත්ත, කනොවිගකත ත්ත( ංඛිත්තං). 

(යථා කු  ත්තිකෙ අනුක ොමපච්චනීයගණනා විභත්තා, එවං 
ගකණතබ්බා.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

95. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා පඤ්ච, අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක  ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කයඑොෙ , 

උපනි ් කය නව, පුක ජාකත  ත්ත, පච්ඡාජාකත නව, ආක වකන ද්කව, 

ෙම්කම අට්ඨ, විපාකෙ ඡ, ආහාක  ද්වාෙ , ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන  ත්ත, 

මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතෙ , අත්ථියාකතවී ති, නත්ථියා

 ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතකතවී ති ( ංඛිත්තං). 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයානුක ොමගණනාවිභත්තා, එවං ගකණතබ්බා.) 

පච්චනීයානුක ොමං. 

උපාදින්නත්තිෙංනිට්ඨිතං. 
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5.  ංකිලිට්ඨත්තිෙං 
1. පටිච්චවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

1.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙං ධම්මංපටිච්ච ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා– ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො

ඛ්න්ධා…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙංධම්මං පටිච්චඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙ ඛ්න්කධ පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
 ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙං එෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයොඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්ච

රූපං…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්ච ද්කවඛ්න්ධාචිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙංධම්මංපටිච්චඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙංඑෙංඛ්න්ධංපටිච්චතකයො 
ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං; පටි න්ධික්ඛ්කණ අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙං එෙං
ඛ්න්ධං පටිච්චතකයොඛ්න්ධාෙටත්තාචරූපං…කප.…ද්කව ඛ්න්කධපටිච්ච

ද්කව ඛ්න්ධාෙටත්තා චරූපං; ඛ්න්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්චඛ්න්ධා; 
එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා…කප.… මහාභූකත පටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපංෙටත්තාරූපංඋපාොරූපං.(1) 

2. අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො 
ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙං එෙං ඛ්න්ධං

පටිච්චතකයො ඛ්න්ධා…කප.…ද්කවඛ්න්කධපටිච්චද්කවඛ්න්ධා.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො 
ධම්කමොඋප්පජ්ජතිකහතුපච්චයා–අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙඛ්න්කධපටිච්ච 

චිත්ත මුට්ඨානංරූපං.(2) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙං ධම්මං පටිච්ච අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති කහතුපච්චයා –
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අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙං එෙං ඛ්න්ධං පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා 
චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.… ද්කව ඛ්න්කධ පටිච්ච ද්කව ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානඤ්චරූපං.(3) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙඤ්ච අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙ ඛ්න්කධ ච මහාභූකත ච පටිච්ච චිත්ත මුට්ඨානං

රූපං.(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙඤ්ච අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙඤ්ච ධම්මං පටිච්ච
අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා – 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙඛ්න්කධචමහාභූකතචපටිච්චචිත්ත මුට්ඨානංරූපං 

( ංඛිත්තං).(1) 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

3. කහතුයා නව, ආ ම්මකණ තීණි, අධිපතියා නව, අනන්තක  තීණි, 

 මනන්තක  තීණි,  හජාකත නව, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, නි ් කය නව, 

උපනි ් කයතීණි, පුක ජාකතතීණි, ආක වකන තීණි, ෙම්කමනව, විපාකෙ

පඤ්ච, ආහාක  නව…කප.… මග්කග නව,  ම්පයුත්කත තීණි, විප්පයුත්කත
නව…කප.…අවිගකතනව( ංඛිත්තං.) 

(යථාකු  ත්තිකෙවිභත්තං, එවංවිභජිතබ්බං.) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

නකෙතුපච්චකයො 

4.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙං ධම්මංපටිච්ච ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජති නකහතුපච්චයා – විචිකිච්ඡා හගකත උද්ධච්ච හගකත ඛ්න්කධ

පටිච්ච විචිකිච්ඡා හගකතොඋද්ධච්ච හගකතොකමොකහො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙංධම්මංපටිච්චඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො
උප්පජ්ජතිනකහතුපච්චයා–අකහතුෙංඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙංඑෙංඛ්න්ධං 
පටිච්ච තකයො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානඤ්ච රූපං…කප.…
අකහතුෙපටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං මහාභූතං.

( ංඛිත්තං.)(1) 

(යථාකු  ත්තිකෙවිභත්තං, එවංවිභජිතබ්බං.) 
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පටුන 

සුද්ධං 

5. නකහතුයා ද්කව, නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා ඡ, නඅනන්තක 

පඤ්ච…කප.… නඋපනි ් කයපඤ්ච, නපුක ජාකත ත්ත, නපච්ඡාජාකතනව, 

නආක වකනනව, නෙම්කමතීණි, නවිපාකෙ නව, නආහාක එෙං…කප.…

නමග්කග එෙං, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච.( ංඛිත්තං.) 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

6. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ පඤ්ච, නඅධිපතියා ඡ…කප.…

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත නව, නආක වකනනව, නෙම්කම තීණි, 

නවිපාකෙ නව, න ම්පයුත්කත පඤ්ච, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා 

පඤ්ච, කනොවිගකතපඤ්ච.( ංඛිත්තං.) 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං 

නකෙතුදුෙං 

7. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ද්කව…කප.… විපාකෙ එෙං…කප.…

මග්කගඑෙං…කප.…අවිගකතද්කව. ( ංඛිත්තං.) 

පටිච්චවාක ො. 

2-6 හජාත-පච්චය-නි ් ය- ං ට්ඨ- ම්පයුත්තවාක ො 

( හජාතවාක ොපි පච්චයවාක ොපි නි ් යවාක ොපි  ං ට්ඨවාක ොපි 
 ම්පයුත්තවාක ොපිවිත්ථාක තබ්කබො.) 

7. පඤ්හාවාක ො 

1. පච්චයානුක ොමං 

1. විභඞ්ගවාක ො 

කෙතුපච්චකයො 

8.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො කහතූ  ම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 
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පටුන 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො– ංකිලිට්ඨ ංකික සිො කහතූචිත්ත මුට්ඨානානං

රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච
අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
 ංකිලිට්ඨ ංකික සිො කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
කහතුපච්චකයනපච්චකයො – අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො කහතූ ම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කහතුපච්චකයන පච්චකයො; 
පටි න්ධික්ඛ්කණ අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො කහතූ ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

ෙටත්තාචරූපානං කහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  
ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො කහතූ

 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
කහතුපච්චකයන පච්චකයො – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො කහතූ

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  කහතුපච්චකයන පච්චකයො –
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො කහතූ  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංකහතුපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

ආ ම්මණපච්චකයො 

9.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො –  ාගං අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති, තං ආ බ්භ 

 ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, 

කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති. දිට්ඨිංඅ ් ාකෙති…කප.… විචිකිච්ඡංආ බ්භ…කප.…

උද්ධච්චංආ බ්භ…කප.…කෙොමන ් ංආ බ්භ…කප.….(1) 

(යථාකු  ත්තිකෙවිභත්තං, එවංවිභජිතබ්බං.) 
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 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා පහීකන කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

වික්ඛ්ම්භිකත කික ක  පච්චකවක්ඛ්න්ති, පුබ්කබ  මුොචිණ්කණ කික ක 

ජානන්ති,  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙඛ්න්කධඅනිච්චකතොදුක්ඛ්කතොඅනත්තකතො

විප ් න්ති, කචකතොපරියඤාකණන  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙචිත්ත මඞ්ගි ් 

චිත්තං ජානන්ති; ක ක්ඛ්ා වා පුථුජ්ජනා වා  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙ ඛ්න්කධ

අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් න්ති, කු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො

තො ම්මණතා උප්පජ්ජති;  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙ ඛ්න්කධ අ ් ාකෙන්ති

අභිනන්ෙන්ති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති, අකු ක  නිුං ද්කධ විපාකෙො
තො ම්මණතා උප්පජ්ජති.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා

කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 

යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

10. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් 

ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, 

උකපො ථෙම්මංෙත්වා තංපච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානිපච්චකවක්ඛ්ති; 

ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානං පච්චකවක්ඛ්ති, අරියා කගොත්රභං පච්චකවක්ඛ්න්ති, 

කවොොනං පච්චකවක්ඛ්න්ති, චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විප ් න්ති; ක ොතං… ඝානං…ජිව්හං…ොයං…රූකප… ද්කෙ…ගන්කධ…
 ක …ක ොට්ඨබ්කබ…වත්ථුං අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙඛ්න්කධඅනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතොඅනත්තකතොවිප ් න්ති; දිබ්කබන චක්ඛුනාරූපංප ් න්ති, දිබ්බාය

ක ොතධාතුයා  ද්ෙං සුණන්ති, කචකතොපරියඤාකණන 
අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං ජානන්ති.
ආො ානඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතන ් …කප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ්  ආ ම්මණපච්චකයන
පච්චකයො. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ්  ආ ම්මණපච්චකයන 
පච්චකයො…කප.…ක ොට්ඨබ්බායතනංොයවිඤ්ඤාණ ් ආ ම්මණපච්චකයන

පච්චකයො. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා ඉද්ධිවිධඤාණ ් , 

කචකතොපරියඤාණ ් , පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , 

යථාෙම්මූපගඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – ොනං ෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, 

උකපො ථෙම්මං ෙත්වා තං අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති; පුබ්කබ
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සුචිණ්ණානි අ ් ාකෙති…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං

අ ් ාකෙති…කප.… චක්ඛුං අ ් ාකෙති. ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං…

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙඛ්න්කධ අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති, තංආ බ්භ  ාකගො 

උප්පජ්ජති…කෙොමන ් ංඋප්පජ්ජති.(2) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  

ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – නිබ්බානං මග්ග ් ,    ් 

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො – අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං 

පච්චකවක්ඛ්න්ති,   ංපච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානංපච්චකවක්ඛ්න්ති.නිබ්බානං 

කගොත්රභ ් , කවොොන ් , ආවජ්ජනාය ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො. අරියා
කචකතොපරියඤාකණන අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙචිත්ත මඞ්ගි ්  චිත්තං

ජානන්ති. අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො ඛ්න්ධා කචකතොපරියඤාණ ් , 

පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණ ් , අනාගතං ඤාණ ් , ආවජ්ජනාය 

ආ ම්මණපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අධිපතිපච්චකයො 

11.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

–  ාගංගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙතිඅභිනන්ෙති, තංගුං ං ෙත්වා ාකගොඋප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති; දිට්ඨිංගුං ංෙත්වාඅ ් ාකෙති අභිනන්ෙති, තංගුං ංෙත්වා

 ාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති.  ෙජාතාධිපති – 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිොධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං අධිපතිපච්චකයන 

පච්චකයො.(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.  ෙජාතාධිපති –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිොධිපති

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

 ෙජාතාධිපති –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිොධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 
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12. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් 

ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – ොනංෙත්වා, සී ං මාදියිත්වා, උකපො ථෙම්මංෙත්වාතං

ගුං ංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, පුබ්කබසුචිණ්ණානිගුං ංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්ති, 

ඣානාවුට්ඨහිත්වාඣානංගුං ං ෙත්වාපච්චකවක්ඛ්ති, ක ක්ඛ්ාකගොත්රභංගුං ං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, කවොොනං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති. 

 ෙජාතාධිපති – අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානං අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො. ආ ම්මණාධිපති – ොනංෙත්වා, සී ං  මාදියිත්වා, 

උකපො ථෙම්මං ෙත්වා තං ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති, තං ගුං ං

ෙත්වා  ාකගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, පුබ්කබ සුචිණ්ණානි ගුං ංෙත්වා
අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති…කප.… ඣානා වුට්ඨහිත්වා ඣානං ගුං ං ෙත්වා
අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති…කප.… චක්ඛුං ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති
අභිනන්ෙති…කප.… ක ොට්ඨබ්කබ…කප.… වත්ථුං අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙ

ඛ්න්කධ ගුං ං ෙත්වා අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති, තං ගුං ං ෙත්වා  ාකගො

උප්පජ්ජති, දිට්ඨි උප්පජ්ජති.(2) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  

ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. 

ආ ම්මණාධිපති – නිබ්බානං මග්ග ් ,    ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

 ෙජාතාධිපති – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 

අධිපතිපච්චකයනපච්චකයො–ආ ම්මණාධිපති,  හජාතාධිපති. ආ ම්මණාධිපති 

– අරියා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගුං ංෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති,   ං ගුං ං

ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං ගුං ං ෙත්වා පච්චකවක්ඛ්න්ති, නිබ්බානං

කගොත්රභ ් , කවොොන ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො.  ෙජාතාධිපති – 
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොධිපති චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංඅධිපතිපච්චකයන

පච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. 

 ෙජාතාධිපති – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොධිපති  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඅධිපතිපච්චකයනපච්චකයො.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

433 

පටුන 

අනන්ත පච්චකයො 

13.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං  ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා වුට්ඨාන ් 

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො–පුරිමාපුරිමාඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොඛ්න්ධා 
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. අනුක ොමං කගොත්රභ ් … අනුක ොමං
කවොොන ් … ආවජ්ජනා අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං

අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – ආවජ්ජනා  ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං

ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 

අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං මග්ග ්  … 
අනුක ොමං    මාපත්තියා… නික ොධා වුට්ඨහන්ත ් 
කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං   මාපත්තියාඅනන්ත පච්චකයනපච්චකයො. 
(3) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  
ධම්ම ්  අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො ඛ්න්ධා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො. 

මග්කගො   ් …  ං   ් අනන්ත පච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
අනන්ත පච්චකයන පච්චකයො –   ං වුට්ඨාන ්  අනන්ත පච්චකයන

පච්චකයො. (2) 

 මනන්ත පච්චයාදි 
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14.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 
 මනන්ත පච්චකයන පච්චකයො…කප.…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයො… නි ් යපච්චකයන පච්චකයො…

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො …කප.…. පෙතූපනි ් කයො –  ාගං
උපනි ් ායපාණංහනති…කප.… ඞ්ඝං භින්ෙති…කප.…කෙො ංඋපනි ් ාය
පාණං හනති…කප.…  ඞ්ඝං භින්ෙති.  ාකගො…කප.… පත්ථනා 
 ාග ් …කප.… පත්ථනාය උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පාණාතිපාකතො
පාණාතිපාත ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…කප.… නියතමිච්ඡාදිට්ඨි

නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනි ් කයො, 

පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො– ාගං උපනි ් ායොනංකෙති, 

සී ං  මාදියති, උකපො ථෙම්මං ෙක ොති, ඣානං… විප ් නං… අභිඤ්ඤං

උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති…කප.… පත්ථනං උපනි ් ාය ොනං 
කෙති…කප.…  මාපත්තිං උප්පාකෙති.  ාකගො…කප.… පත්ථනා

 ද්ධාය…කප.… ොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ්  දුක්ඛ් ් 
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පාණං හන්ත්වා ත ්  පටිඝාතත්ථාය ොනං

කෙති, සී ං මාදියති, උකපො ථෙම්මංෙක ොති, ඣානංඋප්පාකෙති, විප ් නං 

උප්පාකෙති, අභිඤ්ඤං උප්පාකෙති,  මාපත්තිං උප්පාකෙති…කප.…  ඞ්ඝං

භින්දිත්වා ත ්  පටිඝාතත්ථාය ොනං කෙති, සී ං  මාදියති, උකපො ථෙම්මං

ෙක ොති.අකු  ංෙම්මංවිපාෙ ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො. පෙතූපනි ් කයො –  ාගං උපනි ් ායමග්ගං

උප්පාකෙති,    මාපත්තිං මාපජ්ජති. කෙො ං…කප.…පත්ථනං උපනි ් ාය

මග්ගං උප්පාකෙති,    මාපත්තිං  මාපජ්ජති.  ාකගො…කප.… පත්ථනා 

මග්ග ් …   මාපත්තියාඋපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

15. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් 

ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො –  ද්ධං
උපනි ් ාය ොනං කෙති…කප.…  මාපත්තිං උප්පාකෙති. සී ං… සුතං…
චාගං… පඤ්ඤං… ොයිෙං සුඛ්ං… ොයිෙං දුක්ඛ්ං… උතුං… කභොජනං…
ක නා නං උපනි ් ාය ොනං කෙති…කප.…  මාපත්තිං උප්පාකෙති.

 ද්ධා…කප.… ක නා නං  ද්ධාය…කප.… ොයිෙ ්  සුඛ් ් , ොයිෙ ් 
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දුක්ඛ් ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. කු  ං ෙම්මං විපාෙ ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො. පඨම ්  ඣාන ්  පරිෙම්මං පඨම ්  

ඣාන ් …කප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන ් …කප.….(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො –  ද්ධං

උපනි ් ාය මානං ජප්කපති, දිට්ඨිං ගණ්හාති; සී ං…කප.… ක නා නං

උපනි ් ායපාණංහනති…කප.…  ඞ්ඝංභින්ෙති,  ද්ධා…කප.…ක නා නං

 ාග ් …කප.…පත්ථනායඋපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – අනන්තරූපනි ් කයො, 

පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො – පඨම ්  මග්ග ්  පරිෙම්මං
පඨම ්  මග්ග ් …කප.… දුතිය ්  මග්ග ් …කප.… තතිය ් 

මග්ග ් …කප.…චතුත්ථ ්  මග්ග ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

16. අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  

ධම්ම ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො–පඨකමො
මග්කගො දුතිය ්  මග්ග ් …කප.… දුතිකයො මග්කගො තතිය ් 
මග්ග ් …කප.… තතිකයො මග්කගො චතුත්ථ ්  මග්ග ් …කප.… මග්කගො

   මාපත්තියා උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණූපනි ් කයො, 

අනන්තරූපනි ් කයො, පෙතූපනි ් කයො…කප.…. පෙතූපනි ් කයො – අරියා

මග්ගං උපනි ් ාය අනුප්පන්නං  මාපත්තිං උප්පාකෙන්ති, උප්පන්නං

 මාපත්තිං  මාපජ්ජන්ති,  ඞ්ඛ්ාක  අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො
විප ් න්ති. මග්කගො අරියානං අත්ථප්පටි ම්භිොය…කප.…
ඨානාඨානකෙො ල්  ්  උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.    මාපත්ති

ොයිෙ ් සුඛ් ් උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

පුක ජාතපච්චකයො 

17. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  

ධම්ම ්  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, 
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වත්ථුපුක ජාතං. ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො

අනත්තකතො විප ් ති; ක ොතං…ඝානං…ජිව්හං…ොයං…රූකප… ද්කෙ…
ගන්කධ… ක …ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො

විප ් ති, දිබ්කබනචක්ඛුනාරූපංප ් ති, දිබ්බායක ොතධාතුයා ද්ෙංසුණාති.
රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ක ොට්ඨබ්බායතනං

ොයවිඤ්ඤාණ ්  පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථුපුක ජාතං – 

චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් 
පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො – ආ ම්මණපුක ජාතං, වත්ථුපුක ජාතං. 

ආ ම්මණපුක ජාතං – චක්ඛුං අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො
උප්පජ්ජති…කප.…කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. ක ොතං…කප.… ක ොට්ඨබ්කබ…

වත්ථුං අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.…

කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති. වත්ථුපුක ජාතං – වත්ථු  ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං

ඛ්න්ධානංපුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො–වත්ථුඅ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොනංඛ්න්ධානං 

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

පච්ඡාජාතපච්චකයො 

18.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් 
ධම්ම ් පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො–පච්ඡාජාතා ංකිලිට්ඨ ංකික සිො

ඛ්න්ධාපුක ජාත ් ඉම ් ොය ්  පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො – පච්ඡාජාතා අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොඛ්න්ධා 

පුක ජාත ් ඉම ් ොය ් පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 
පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො–පච්ඡාජාතා අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොඛ්න්ධා

පුක ජාත ් ඉම ් ොය ් පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

ආක වනපච්චකයො 
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19.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 
ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං  ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං

ආක වනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – පුරිමා පුරිමා…කප.… අනුක ොමං

කගොත්රභ ් … අනුක ොමංකවොොන ් ආක වනපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ආක වනපච්චකයන පච්චකයො – කගොත්රභ මග්ග ් … කවොොනං මග්ග ්  

ආක වනපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

ෙම්මපච්චකයො 

20.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො– ංකිලිට්ඨ ංකික සිොකචතනා ම්පයුත්තොනං 

ඛ්න්ධානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතා, නානාක්ඛ්ණිො.  ෙජාතා – 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිොකචතනාචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංෙම්මපච්චකයන

පච්චකයො. නානාක්ඛණිො –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො කචතනා විපාොනං 

ඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච 
අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –
 ංකිලිට්ඨ ංකික සිො කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතා, නානාක්ඛ්ණිො.  ෙජාතා – 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො.

පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…. නානාක්ඛණිො – අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො
කචතනාවිපාොනංඛ්න්ධානං ෙටත්තාචරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.

(1) 
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අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  

ධම්ම ් ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො – හජාතා, නානාක්ඛ්ණිො.  ෙජාතා – 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං 

ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො. නානාක්ඛණිො – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො
කු  ා කචතනා විපාොනං අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං 

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතා අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො කචතනා 

චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො –
 හජාතා අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො කචතනා  ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංෙම්මපච්චකයනපච්චකයො. (3) 

විපාෙපච්චකයො 

21. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් 
ධම්ම ්  විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො
එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං
විපාෙපච්චකයනපච්චකයො…කප.…ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.…
පටි න්ධික්ඛ්කණ අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං 

ඛ්න්ධානංෙටත්තාචරූපානංවිපාෙපච්චකයනපච්චකයො=19 …කප.…ද්කව
ඛ්න්ධා ද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.… ඛ්න්ධා වත්ථු ්  විපාෙපච්චකයන

පච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  
ධම්ම ්  විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාකෙො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො
එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.…

ද්කවඛ්න්ධාද්වින්නං ඛ්න්ධානං…කප.….(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
විපාෙපච්චකයන පච්චකයො – විපාො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො ඛ්න්ධා 

චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො. (2) 
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  විපාෙපච්චකයන පච්චකයො –
විපාකෙොඅ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොඑකෙොඛ්න්කධොතිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

439 

පටුන 

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං විපාෙපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව 

ඛ්න්ධා…කප.….(3) 

ආො පච්චකයො 

22.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ආහා පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො – අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ආහා ා
 ම්පයුත්තොනං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංආහා පච්චකයන 
පච්චකයො. පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.…ෙබළීොක ොආහාක ොඉම ් ොය ් 
ආහා පච්චකයන පච්චකයො. 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  

ධම්ම ් ආහා පච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

ඉන්ද්රියපච්චකයො 

23.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො…තීණි. 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ඉන්ද්රියපච්චකයන පච්චකයො – අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඉන්ද්රියා 
 ම්පයුත්තොනංඛ්න්ධානංචිත්ත මුට්ඨානානඤ්චරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයන 

පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… චක්ඛුන්ද්රියං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයින්ද්රියංොයවිඤ්ඤාණ ් ඉන්ද්රියපච්චකයන
පච්චකයො.රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානංඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො. 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමො…තීණි. 

ඣානපච්චයාදි 

24.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 
ඣානපච්චකයන පච්චකයො… මග්ගපච්චකයන පච්චකයො…
 ම්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. 

විප්පයුත්තපච්චකයො 
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25.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  

ධම්ම ් විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො – හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා

පුක ජාත ් ඉම ් ොය ් විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො– හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 
අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො; පටි න්ධික්ඛ්කණ අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො
ඛ්න්ධා ෙටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. ඛ්න්ධා 

වත්ථු ් …කප.…වත්ථුඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං 

– චක්ඛ්ායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.…ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් 
විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. වත්ථු අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොඛ්න්ධා

පුක ජාත ් ඉම ්  ොය ් විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

විප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු  ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං

ඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානංවිප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(3) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො

ඛ්න්ධාපුක ජාත ් ඉම ් ොය ් විප්පයුත්තපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

අත්ථිපච්චකයො 

26.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 
අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො එකෙො ඛ්න්කධො

තිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයන පච්චකයො.(1) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

441 

පටුන 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං අත්ථිපච්චකයන

පච්චකයො. පච්ඡාජාතා –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ් 

ොය ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 
 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං
චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… ද්කව

ඛ්න්ධා…කප.….(3) 

27. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් 

ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පුක ජාතං, පච්ඡාජාතං, 

ආහා ං, ඉන්ද්රියං.  ෙජාකතො – අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො එකෙො ඛ්න්කධො
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චකයන
පච්චකයො…කප.… පටි න්ධික්ඛ්කණ…කප.… අ ඤ්ඤ ත්තානං එෙං
මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො…කප.… 

පුක ජාතං – චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති.
ක ොතං…කප.… ොයං… රූකප…කප.… ක ොට්ඨබ්කබ… වත්ථුං අනිච්චකතො

දුක්ඛ්කතො අනත්තකතො විප ් ති, දිබ්කබන චක්ඛුනා රූපං ප ් ති, දිබ්බාය 
ක ොතධාතුයා  ද්ෙං සුණාති. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.…
ක ොට්ඨබ්බායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.චක්ඛ්ායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ් …කප.… ොයායතනං ොයවිඤ්ඤාණ ් …කප.… වත්ථු

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා 

– අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා පුක ජාත ්  ඉම ්  ොය ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. ෙබ්ළීොක ො ආොක ො ඉම ්  ොය ් …කප.… 

රූපජීවිතින්ද්රියං ෙටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – චක්ඛුං අ ් ාකෙති අභිනන්ෙති; තං

ආ බ්භ  ාකගො උප්පජ්ජති…කප.… කෙොමන ් ං උප්පජ්ජති; වත්ථුං 
අ ් ාකෙති…කප.… වත්ථු  ංකිලිට්ඨ ංකික සිොනං ඛ්න්ධානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පුක ජාතං – වත්ථු අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොනං 

ඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (3) 
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28. අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ් 
ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො එකෙො

ඛ්න්කධොතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…. (1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමො අ ඞ්කිලිට්ඨ ංකිලිසිෙ ්  ධම්ම ් 

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, පච්ඡාජාතං.  ෙජාතා – 
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො ඛ්න්ධා චිත්ත මුට්ඨානානං රූපානං

අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො ඛ්න්ධා

පුක ජාත ් ඉම ් ොය ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො. (2) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ච ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො – 
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො එකෙො ඛ්න්කධො තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං

චිත්ත මුට්ඨානානඤ්ච රූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො….(3) 

29. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ච ධම්මා

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං. ෙජාතා – අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිොඛ්න්ධාච
මහාභූතාච චිත්ත මුට්ඨානානංරූපානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පච්ඡාජාතා
– අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිො ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච ඉම ් 
ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිො

ඛ්න්ධාචරූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ච ධම්මා 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො–  ෙජාතං, 

පුක ජාතං.  හජාකතො–අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොඑකෙොඛ්න්කධොච වත්ථු

චතිණ්ණන්නංඛ්න්ධානංඅත්ථිපච්චකයනපච්චකයො…කප.….(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච ධම්මා 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  ෙජාතං, 

පුක ජාතං.  හජාකතො – ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොඑකෙොඛ්න්කධොච වත්ථුච
තිණ්ණන්නං ඛ්න්ධානං අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… ද්කව ඛ්න්ධා…කප.….

(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච ධම්මා

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො –  හජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආො ං, ඉන්ද්රියං.  ෙජාතා –  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා ච
මහාභූතාචචිත්ත මුට්ඨානානංරූපානං අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.පච්ඡාජාතා
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–  ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා ච ෙබළීොක ො ආහාක ො ච පුක ජාත ් 

ඉම ්  ොය ්  අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො. පච්ඡාජාතා – 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිො ඛ්න්ධා ච රූපජීවිතින්ද්රියඤ්ච ෙටත්තාරූපානං

අත්ථිපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

නත්ථි-වි තාවි තපච්චයා 

30.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ් 
නත්ථිපච්චකයන පච්චකයො… විගතපච්චකයන පච්චකයො… අවිගතපච්චකයන
පච්චකයො. 

1. පච්චයානුක ොමං 

2.  ඞ්ඛ්යාවාක ො 

සුද්ධං 

31. කහතුයා  ත්ත, ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා අට්ඨ, අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය කත  , 

උපනි ් කය අට්ඨ, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, 

ෙම්කම  ත්ත, විපාකෙ චත්තාරි, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන

 ත්ත, මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කත පඤ්ච, අත්ථියාකත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකතකත  . 

කෙතු භා ං 

කහතුපච්චයා අධිපතියා චත්තාරි,  හජාකත  ත්ත, අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි, 

නි ් කය  ත්ත, විපාකෙ චත්තාරි, ඉන්ද්රිකය චත්තාරි, මග්කග චත්තාරි, 

 ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතතීණි, අත්ථියා ත්ත, අවිගකත ත්ත. 

කෙතු ාමඤ්ඤඝටනා(9) 

32. කහතු- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති  ත්ත. කහතු- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් යඅත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. කහතු- හජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නි ් ය- ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති තීණි. කහතු- හජාත-නි ් ය-

විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිතීණි. (අවිපාෙං–4) 

කහතු- හජාත-නි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති චත්තාරි. කහතු- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤනි ් ය-විපාෙ-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. කහතු- හජාත-
අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ ම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. කහතු-
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 හජාත-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්ති ද්කව. කහතු- හජාත-

අඤ්ඤමඤ්ඤ-නි ් ය-විපාෙ-විප්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගතන්තිඑෙං. ( විපාෙං – 

5) ( ංඛිත්තං.) 

(යථාකු  ත්තිකෙ, එවංවිත්ථාක තබ්බං). 

අනුක ොමං. 

පච්චනීයුද්ධාක ො 

33.  ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො.(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො… පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො…

ෙම්මපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් චධම්ම ්  හජාතපච්චකයන පච්චකයො.(4) 

34. අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් 
ධම්ම ්  ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…
උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො… පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො…
පච්ඡාජාතපච්චකයන පච්චකයො… ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො…

ආහා පච්චකයනපච්චකයො… ඉන්ද්රියපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ධම්කමො  ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො… උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…

පුක ජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ්  

උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො…පුක ජාතපච්චකයන පච්චකයො.(3) 



අභිධම්මපිටකෙ පට්ඨානපාළි තිෙපට්ඨානං 

445 

පටුන 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ්  

ධම්ම ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො…උපනි ් යපච්චකයනපච්චකයො.(1) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙොධම්කමොඅ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ධම්ම ් 
ආ ම්මණපච්චකයන පච්චකයො…  හජාතපච්චකයන පච්චකයො…

උපනි ් යපච්චකයන පච්චකයො…පච්ඡාජාතපච්චකයනපච්චකයො.(2) 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ධම්කමො අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ්  ච 

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ් චධම්ම ්  හජාතපච්චකයනපච්චකයො.(3) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ච ධම්මා 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ්  හජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. 
(1) 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිකෙො ච ධම්මා

අ ංකිලිට්ඨඅ ංකික සිෙ ් ධම්ම ්  හජාතං, පුක ජාතං.(2) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච ධම්මා 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ්  හජාතං, පුක ජාතං.(1) 

 ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිකෙො ච ධම්මා 

අ ංකිලිට්ඨ ංකික සිෙ ් ධම්ම ්  හජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහා ං, ඉන්ද්රියං. 
(2) 

2. පච්චයපච්චනීයං 

සුද්ධං 

35. නකහතුයා චුද්ෙ , නආ ම්මකණ චුද්ෙ , නඅධිපතියා චුද්ෙ , 

නඅනන්තක  චුද්ෙ , න මනන්තක  චුද්ෙ , න හජාකත ෙ , 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ ෙ , නනි ් කය ෙ , නඋපනි ් කය කත  , නපුක ජාකත

ද්වාෙ , නපච්ඡාජාකත චුද්ෙ , නආක වකන චුද්ෙ , නෙම්කම චුද්ෙ , 

නවිපාකෙ චුද්ෙ , නආහාක  චුද්ෙ , නඉන්ද්රිකය චුද්ෙ , නඣාකන චුද්ෙ , 

නමග්කගචුද්ෙ , න ම්පයුත්කතෙ , නවිප්පයුත්කතඅට්ඨ, කනොඅත්ථියාඅට්ඨ, 

කනොනත්ථියාචුද්ෙ , කනොවිගකතචුද්ෙ , කනොඅවිගකතඅට්ඨ. 

දුෙං 

නකහතුපච්චයානආ ම්මකණචුද්ෙ ( ංඛිත්තං.) 
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(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයගණනා, එවංගකණතබ්බං.) 

පච්චනීයං. 

3. පච්චයානුක ොමපච්චනීයං 

කෙතුදුෙං 

36. කහතුපච්චයා නආ ම්මකණ  ත්ත, නඅධිපතියා  ත්ත, නඅනන්තක 

 ත්ත, න මනන්තක  ත්ත, නඅඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නඋපනි ් කය ත්ත, 

නපුක ජාකත  ත්ත, නපච්ඡාජාකත  ත්ත, නආක වකන  ත්ත, නෙම්කම

 ත්ත, නවිපාකෙ ත්ත, නආහාක  ත්ත, නඉන්ද්රිකය ත්ත, නඣාකන ත්ත, 

නමග්කග  ත්ත, න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත තීණි, කනොනත්ථියා

 ත්ත, කනොවිගකත ත්ත. 

ඝටනා 

කහතු- හජාත-නි ් ය-අත්ථි-අවිගතන්ති නආ ම්මකණ  ත්ත…කප.… 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤ තීණි…කප.… න ම්පයුත්කත තීණි, නවිප්පයුත්කත
තීණි…කප.…කනොවිගකත  ත්ත( ංඛිත්තං.) 

(යථාකු  ත්තිකෙඅනුක ොමපච්චනීයගණනාවිභත්තා, එවං විභජිතබ්බං.) 

අනුක ොමපච්චනීයං. 

4. පච්චයපච්චනීයානුක ොමං  

නකෙතුදුෙං 

37. නකහතුපච්චයා ආ ම්මකණ ඡ, අධිපතියා අට්ඨ, අනන්තක   ත්ත, 

 මනන්තක   ත්ත,  හජාකතනව, අඤ්ඤමඤ්කඤතීණි, නි ් කය කත  , 

උපනි ් කය අට්ඨ, පුක ජාකත තීණි, පච්ඡාජාකත තීණි, ආක වකන තීණි, 

ෙම්කම  ත්ත, විපාකෙ චත්තාරි, ආහාක   ත්ත, ඉන්ද්රිකය  ත්ත, ඣාකන

 ත්ත, මග්කග ත්ත,  ම්පයුත්කතතීණි, විප්පයුත්කතපඤ්ච, අත්ථියාකත  , 

නත්ථියා ත්ත, විගකත ත්ත, අවිගකත කත  . 

තිෙං 

නකහතුපච්චයා නආ ම්මණපච්චයාඅධිපතියා  ත්ත( ංඛිත්තං.) 

(යථාකු  ත්තිකෙපච්චනීයානුක ොමගණනාවිභත්තා, එවං විභජිතබ්බං.) 
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පච්චනීයානුක ොමං. 

 ංකිලිට්ඨත්තිෙංනිට්ඨිතං. 

පට්ඨානපාළිපඨකමොභාකගොනිට්ඨිකතො. 
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