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0 
පටුන 

 නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

එකකනිපාතපාළි 

1. රූපාදිවග්ය ො 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යෙතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර ය ො භ වා ික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ික් යවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤංඑකරූපම්පිසමනුපස්සාතයංඑවං පුරිසස්ස

චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, ඉත්ථිරූපං. ඉත්ථිරූපං, 

ික් යව, පුරිසස්සචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතී’’ති.පඨමං. 

2. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකසද්දම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, ඉත්ථිසද්යදො.

ඉත්ථිසද්යදො, ික් යව, පුරිසස්සචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතී’’ති. දුතියං. 

3. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එක න්ධම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, ඉත්ථි න්යධො. 

ඉත්ථි න්යධො, ික් යව, පුරිසස්සචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතී’’ති.තතියං. 

4. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකරසම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, ඉත්ථිරයසො.

ඉත්ථිරයසො, ික් යව, පුරිසස්සචිත්තං පරියාදායතිට්ඨතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකය ොට්ඨබ්බම්පිසමනුපස්සාතයංඑවං

පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, ඉත්ථිය ොට්ඨබ්යබො.

ඉත්ථිය ොට්ඨබ්යබො, ික් යව, පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතී’’ති.
පඤ්චමං. 

6. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකරූපම්පි සමනුපස්සාත යං එවං 

ඉත්ථියාචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතියථයිදං, ික් යව, පුරිසරූපං.පුරිසරූපං, 

ික් යව, ඉත්ථියාචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකසද්දම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, පුරිසසද්යදො. 

පුරිසසද්යදො, ික් යව, ඉත්ථියාචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතී’’ති.සත්තමං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකකනිපාතපාළි 

1 
පටුන 

8. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එක න්ධම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, පුරිස න්යධො. 

පුරිස න්යධො, ික් යව, ඉත්ථියාචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤංඑකරසම්පිසමනුපස්සාතයංඑවං ඉත්ථියා

චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, පුරිසරයසො. පුරිසරයසො, 

ික් යව, ඉත්ථියාචිත්තංපරියාදායතිට්ඨතී’’ති.නවමං. 

10. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකය ොට්ඨබ්බම්පි සමනුපස්සාත යං

එවං ඉත්ථියා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති යථයිදං, ික් යව, 

පුරිසය ොට්ඨබ්යබො.පුරිසය ොට්ඨබ්යබො, ික් යව, ඉත්ථියාචිත්තංපරියාදාය 
තිට්ඨතී’’ති.දසමං. 

රූපාදිවග්ය ොපඨයමො. 

2. නීවරණප්පහානවග්ය ො 

11. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්යනො වා කාමච්ඡන්යදො උප්පජ්ෙති උප්පන්යනො වා කාමච්ඡන්යදො

ිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, සුභනිතත්තං.

සුභනිතත්තං, ික් යව, අයයොනියසොමනසිකයරොයතොඅනුප්පන්යනො යචව
කාමච්ඡන්යදො උප්පජ්ෙති උප්පන්යනො ච කාමච්ඡන්යදො ිකයයයොභාවාය
යවපු්ල්ාය සංවත්තතී’’ති.පඨමං. 

12. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්යනො වා බයාපායදො උප්පජ්ෙති උප්පන්යනො වා බයාපායදො

ිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, පටිඝනිතත්තං. 

පටිඝනිතත්තං, ික් යව, අයයොනියසොමනසිකයරොයතොඅනුප්පන්යනොයචව
බයාපායදො උප්පජ්ෙතිඋප්පන්යනොචබයාපායදොිකයයයොභාවායයවපු්ල්ාය
සංවත්තතී’’ති. දුතියං. 

13. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 

අනුප්පන්නං වා ථිනතද්ධං [ථීනතද්ධං (සී. සයා. කං. පී.)] උප්පජ්ෙති

උප්පන්නං වා ථිනතද්ධං ිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ාය සංවත්තති යථයිදං, 

ික් යව, අරතිතන්දී [තන්දි(ක.)] විෙම්ිකතා [විෙම්ිකකා(සී.සයා.කං.පී.)] 

භත්තසම්මයදො යචතයසො ච ලීනත්තං. ලීනචිත්තස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නඤ්යචව ථිනතද්ධං උප්පජ්ෙති උප්පන්නඤ්ච ථිනතද්ධං
ිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ායසංවත්තතී’’ති.තතියං. 

14. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නං වා උද්ධච්චකු්කුච්චං උප්පජ්ෙති උප්පන්නං වා 

උද්ධච්චකු්කුච්චං ිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ාය සංවත්තති යථයිදං, 
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ික් යව, යචතයසො අවූපසයමො. අවූපසන්තචිත්තස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නඤ්යචව උද්ධච්චකු්කුච්චං උප්පජ්ෙති උප්පන්නඤ්ච
උද්ධච්චකු්කුච්චංිකයයයොභාවායයවපු්ල්ාය සංවත්තතී’’ති.චතුත්ථං. 

15. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්නාවාවිචිකිච්ඡා උප්පජ්ෙතිඋප්පන්නාවාවිචිකිච්ඡාිකයයයොභාවාය

යවපු්ල්ාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, අයයොනියසොමනසිකායරො.

අයයොනියසො, ික් යව, මනසි කයරොයතො අනුප්පන්නා යචව විචිකිච්ඡා
උප්පජ්ෙති උප්පන්නා ච විචිකිච්ඡා ිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ාය 
සංවත්තතී’’ති.පඤ්චමං. 

16. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්යනො වාකාමච්ඡන්යදොනුප්පජ්ෙතිඋප්පන්යනො වාකාමච්ඡන්යදො

පහීයති යථයිදං, ික් යව, අසුභනිතත්තං. අසුභනිතත්තං, ික් යව, 
යයොනියසොමනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනොයචවකාමච්ඡන්යදොනුප්පජ්ෙති
උප්පන්යනොචකාමච්ඡන්යදොපහීයතී’’ති. ඡට්ඨං. 

17. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්යනොවාබයාපායදොනුප්පජ්ෙතිඋප්පන්යනොවාබයාපායදොපහීයති 

යථයිදං, ික් යව, යමත්තා යචයතොවිමුත්ති. යමත්තං, ික් යව, 
යචයතොවිමුත්තිංයයොනියසොමනසිකයරොයතොඅනුප්පන්යනොයචවබයාපායදො 
නුප්පජ්ෙතිඋප්පන්යනොචබයාපායදොපහීයතී’’ති.සත්තමං. 

18. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නං වා ථිනතද්ධං නුප්පජ්ෙති උප්පන්නං වා ථිනතද්ධං පහීයති

යථයිදං, ික් යව, ආරම්භධාතු නි්කමධාතු පර්කමධාතු.

ආරද්ධවීරියස්ස, ික් යව, අනුප්පන්නඤ්යචව ථිනතද්ධං නුප්පජ්ෙති
උප්පන්නඤ්චථිනතද්ධංපහීයතී’’ති. අට්ඨමං. 

19. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නං වා උද්ධච්චකු්කුච්චං නුප්පජ්ෙති උප්පන්නං වා 

උද්ධච්චකු්කුච්චං පහීයති යථයිදං, ික් යව, යචතයසො වූපසයමො.

වූපසන්තචිත්තස්ස, ික් යව, අනුප්පන්නඤ්යචව උද්ධච්චකු්කුච්චං
නුප්පජ්ෙතිඋප්පන්නඤ්ච උද්ධච්චකු්කුච්චංපහීයතී’’ති.නවමං. 

20. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්නා වා විචිකිච්ඡා නුප්පජ්ෙති උප්පන්නා වා විචිකිච්ඡා පහීයති

යථයිදං, ික් යව, යයොනියසොමනසිකායරො. යයොනියසො, ික් යව, මනසි
කයරොයතොඅනුප්පන්නායචවවිචිකිච්ඡානුප්පජ්ෙතිඋප්පන්නාච විචිකිච්ඡා
පහීයතී’’ති.දසමං. 
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නීවරණප්පහානවග්ය ොදුතියයො. 

3. අකම්මනි වග්ය ො 

21. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අභාවිතං අකම්මනියංයහොති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං [යථයිදංචිත්තං(සී.

පී.) එවමුපරිපි]. චිත්තං, ික් යව, අභාවිතංඅකම්මනියංයහොතී’’ති.පඨමං. 

22. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

භාවිතං කම්මනියං යහොති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, ික් යව, 
භාවිතං කම්මනියංයහොතී’’ති.දුතියං. 

23. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අභාවිතංමහයතො අනත්ථායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, අභාවිතංමහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති. තතියං. 

24. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

භාවිතං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, භාවිතංමහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.චතුත්ථං. 

25. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අභාවිතං අපාතුභූතං මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

චිත්තං. චිත්තං, ික් යව, අභාවිතං අපාතුභූතං මහයතො අනත්ථාය
සංවත්තතී’’ති.පඤ්චමං. 

26. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

භාවිතං පාතුභූතං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං.

චිත්තං, ික් යව, භාවිතංපාතුභූතංමහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති. ඡට්ඨං. 

27. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අභාවිතං අබහුලීකතං මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

චිත්තං. චිත්තං, ික් යව, අභාවිතං අබහුලීකතං මහයතො අනත්ථාය 
සංවත්තතී’’ති.සත්තමං. 

28. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

භාවිතං බහුලීකතං මහයතො අත්ථායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, චිත්තං.

චිත්තං, ික් යව, භාවිතං බහුලීකතං මහයතො අත්ථාය සංවත්තතී’’ති.
අට්ඨමං. 

29. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අභාවිතංඅබහුලීකතංදු් ාධිවහංයහොතියථයිදං, ික් යව, චිත්තං.චිත්තං, 

ික් යව, අභාවිතංඅබහුලීකතංදු් ාධිවහංයහොතී’’ති.නවමං. 
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30. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

භාවිතං බහුලීකතං සු ාධිවහං යහොති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, භාවිතංබහුලීකතංසු ාධිවහංයහොතී’’ති.දසමං. 

අකම්මනියවග්ය ොතතියයො. 

4. අදන්තවග්ය ො 

31. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අදන්තං මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, අදන්තංමහයතොඅනත්ථාය සංවත්තතී’’ති.පඨමං. 

32. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

දන්තං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, දන්තංමහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.දුතියං. 

33. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අගුත්තං මහයතො අනත්ථායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, අගුත්තංමහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.තතියං. 

34. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

ගුත්තං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, ගුත්තංමහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.චතුත්ථං. 

35. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අර්ඛිතංමහයතොඅනත්ථායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, චිත්තං.චිත්තං, 

ික් යව, අර්ඛිතංමහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.පඤ්චමං. 

36. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

ර්ඛිතං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, ර්ඛිතංමහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.ඡට්ඨං. 

37. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අසංවුතංමහයතොඅනත්ථායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, අසංවුතංමහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති. සත්තමං. 

38. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

සංවුතං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, 

ික් යව, සංවුතංමහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.අට්ඨමං. 

39. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

අදන්තංඅගුත්තංඅර්ඛිතංඅසංවුතංමහයතො අනත්ථායසංවත්තතියථයිදං, 
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ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, ික් යව, අදන්තං අගුත්තං අර්ඛිතං අසංවුතං
මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.නවමං. 

40. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

දන්තං ගුත්තං ර්ඛිතං සංවුතං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, 

ික් යව, චිත්තං. චිත්තං, ික් යව, දන්තංගුත්තංර්ඛිතංසංවුතං මහයතො
අත්ථායසංවත්තතී’’ති.දසමං. 

අදන්තවග්ය ොචතුත්යථො. 

5. පණිහිතඅච්ඡවග්ය ො 

41. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, සාලිසූකං වා යවසූකං වා තච්ඡාපණිහිතං

හත්යථනවාපායදනවාඅ්කන්තං හත්ථංවාපාදංවායභච්ඡති [ිකජ්ජිස්සති

(සයා. කං. ක.), යභජ්ෙති (සී.) යමොග් ්ල්ානබයාකරණං පස්සිතබ්බං] 

යල්ොහිතං වා උප්පායදස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ෙති. තං කිස්ස යහතු? 

තච්ඡාපණිහිතත්තා, ික් යව, සූකස්ස. එවයමවංය ො, ික් යව, යසො වත

ික්ඛුතච්ඡාපණිහියතනචිත්යතන අවිජ්ෙංයභච්ඡති, විජ්ෙංඋප්පායදස්සති, 

නිබ්බානං සච්ඡිකරිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ෙති. තං කිස්ස යහතු? 

තච්ඡාපණිහිතත්තා, ික් යව, චිත්තස්සා’’ති. පඨමං. 

42. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, සාලිසූකං වා යවසූකං වා සම්මාපණිහිතං
හත්යථනවාපායදනවාඅ්කන්තංහත්ථංවාපාදංවායභච්ඡතියල්ොහිතං වා

උප්පායදස්සතීති ඨානයමතං විජ්ෙති. තංකිස්ස යහතු? සම්මාපණිහිතත්තා, 

ික් යව, සූකස්ස. එවයමවං ය ො, ික් යව, යසො වත ික්ඛු

සම්මාපණිහියතන චිත්යතන අවිජ්ෙං යභච්ඡති, විජ්ෙං උප්පායදස්සති, 

නිබ්බානං සච්ඡිකරිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ෙති. තං කිස්ස යහතු? 

සම්මාපණිහිතත්තා, ික් යව, චිත්තස්සා’’ති. දුතියං. 

43. ‘‘ඉධාහං [ඉදාහං (සී.)], ික් යව, එකච්චං පුග් ල්ං පදුට්ඨචිත්තං
එවංයචතසායචයතොපරිච්ච පොනාත–‘ඉමම්හියචඅයංසමයයපුග් යල්ො

කාල්ං කයරයය, යථාභතං නි්ඛිත්යතො එවං නිරයය’. තං කිස්ස යහතු? 

චිත්තං හිස්ස, ික් යව, පදුට්ඨං. ‘‘යචයතොපයදොසයහතු පන, ික් යව, 
එවතයධකච්යචසත්තාකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතං
නිරයංඋපපජ්ෙන්තී’’ති.තතියං. 

44. ‘‘ඉධාහං, ික් යව, එකච්චංපුග් ල්ංපසන්නචිත්තංඑවං යචතසා
යචයතො පරිච්ච පොනාත – ‘ඉමම්හි යච අයං සමයය පුග් යල්ො කාල්ං

කයරයය, යථාභතං නි්ඛිත්යතො එවං සග්ය ’. තං කිස්ස යහතු? චිත්තං

හිස්ස, ික් යව, පසන්නං. ‘‘යචයතොපසාදයහතු පන, ික් යව, 
එවතයධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යල්ොකං
උපපජ්ෙන්තී’’ති.චතුත්ථං. 
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45. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, උදකරහයදො ආවියල්ොලුළියතොකල්ලීභූයතො
තත්ථ ච්ඛුමා පුරියසො තීයර ඨියතො න පස්යසයය සිප්පිසම්බුකම්පි 

[සිප්පිකසම්බුකම්පි (ක.)] ස් රකඨල්ම්පි මච්ඡගුම්බම්පි චරන්තම්පි

තිට්ඨන්තම්පි. තංකිස්ස යහතු? ආවිල්ත්තා, ික් යව, උදකස්ස. එවයමවං

ය ො, ික් යව, යසොවතික්ඛුආවියල්නචිත්යතන අත්තත්ථංවාඤස්සති
පරත්ථං වා ඤස්සති උභයත්ථං වා ඤස්සති උත්තරිං වා මනුස්සධම්මා
අල්මරියඤාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකරිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ෙති. තං 

කිස්සයහතු? ආවිල්ත්තා, ික් යව, චිත්තස්සා’’ති.පඤ්චමං. 

46. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, උදකරහයදො අච්යඡො විප්පසන්යනො 
අනාවියල්ොතත්ථච්ඛුමාපුරියසොතීයරඨියතොපස්යසයයසිප්පිසම්බුකම්පි 

ස් රකඨල්ම්පිමච්ඡගුම්බම්පිචරන්තම්පිතිට්ඨන්තම්පි.තංකිස්සයහතු? 

අනාවිල්ත්තා, ික් යව, උදකස්ස.එවයමවංය ො, ික් යව, යසොවතික්ඛු
අනාවියල්න චිත්යතනඅත්තත්ථංවාඤස්සතිපරත්ථංවාඤස්සතිඋභයත්ථං
වා ඤස්සති උත්තරිං වා මනුස්සධම්මා අල්මරියඤාණදස්සනවියසසං

සච්ඡිකරිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ෙති. තං කිස්ස යහතු? අනාවිල්ත්තා, 

ික් යව, චිත්තස්සා’’ති. ඡට්ඨං. 

47. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, යානි කානිචි රු් ොතානං  න්දයනො
යතසංඅග් ම් ායතියදිදංමුදුතායයචවකම්මඤ්ඤතායච.එවයමවංය ො

අහං, ික් යව, නාඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං භාවිතං 

බහුලීකතංමුදුචයහොතිකම්මඤ්ඤඤ්චයථයිදංචිත්තං. චිත්තං, ික් යව, 
භාවිතං බහුලීකතංමුදුචයහොතිකම්මඤ්ඤඤ්චයහොතී’’ති.සත්තමං. 

48. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

ල්හුපරිවත්තංයථයිදංචිත්තං.යාවඤ්චිදං, ික් යව, උපමාපිනසුකරායාව
ල්හුපරිවත්තංචිත්ත’’න්ති.අට්ඨමං. 

49. ‘‘පභස්සරතදං, ික් යව, චිත්තං. තඤ්ච ය ො ආ න්තුයකහි 
උප්කියල්යසහිඋප්කිලිට්ඨ’’න්ති.නවමං. 

50. ‘‘පභස්සරතදං, ික් යව, චිත්තං. තඤ්ච ය ො ආ න්තුයකහි 
උප්කියල්යසහිවිප්පමුත්ත’’න්ති.දසමං. 

පණිහිතඅච්ඡවග්ය ොපඤ්චයමො. 

6. අච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ය ො 

51. ‘‘පභස්සරතදං, ික් යව, චිත්තං. තඤ්ච ය ො ආ න්තුයකහි
උප්කියල්යසහි උප්කිලිට්ඨං. තං අස්සුතවා පුථුජ්ෙයනො යථාභූතං
නප්පොනාති. තස්මා ‘අස්සුතවයතො පුථුජ්ෙනස්ස චිත්තභාවනා නත්ථී’ති 

වදාමී’’ති.පඨමං. 
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52. ‘‘පභස්සරතදං, ික් යව, චිත්තං. තඤ්ච ය ො ආ න්තුයකහි
උප්කියල්යසහිවිප්පමුත්තං.තංසුතවාඅරියසාවයකොයථාභූතං පොනාති.
තස්මා‘සුතවයතොඅරියසාවකස්සචිත්තභාවනාඅත්ථී’තිවදාමී’’ති. දුතියං. 

53. ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි යච, ික් යව, ික්ඛු යමත්තාචිත්තං 

[යමත්තං චිත්තං (සී.), යමත්තචිත්තං (සයා. කං. පී. ක.)] ආයසවති; අයං

වුච්චති, ික් යව – ‘ික්ඛු අරිත්තජ්ඣායනො විහරති සත්ථුසාසනකයරො

ඔවාදපතිකයරො, අයමොඝං රට්ඨපිණ්ඩං භුඤ්ෙති’. යකො පන වායදො යය නං 
බහුලීකයරොන්තී’’ති!තතියං. 

54. ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි යච, ික් යව, ික්ඛු යමත්තාචිත්තං

භායවති; අයං වුච්චති, ික් යව – ‘ික්ඛු අරිත්තජ්ඣායනො විහරති

සත්ථුසාසනකයරො ඔවාදපතිකයරො, අයමොඝං රට්ඨපිණ්ඩං භුඤ්ෙති’. යකො 
පනවායදොයයනංබහුලීකයරොන්තී’’ති!චතුත්ථං. 

55. ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි යච, ික් යව, ික්ඛු යමත්තාචිත්තං

මනසිකයරොති; අයං වුච්චති, ික් යව – ‘ික්ඛු අරිත්තජ්ඣායනො විහරති
සත්ථුසාසනකයරොඔවාදපතිකයරොඅයමොඝංරට්ඨපිණ්ඩංභුඤ්ෙති’.යකො පන
වායදොයයනංබහුලීකයරොන්තී’’ති!පඤ්චමං. 

56. ‘‘යය යකචි, ික් යව, ධම්මා අකුසල්ා අකුසල්භාගියා 

අකුසල්ප්ඛිකා, සබ්යබ යත මයනොපුබ්බඞ් මා. මයනො යතසං ධම්මානං

පඨමංඋප්පජ්ෙති, අන්වයදවඅකුසල්ාධම්මා’’ති.ඡට්ඨං. 

57. ‘‘යය යකචි, ික් යව, ධම්මාකුසල්ා කුසල්භාගියාකුසල්ප්ඛිකා, 

සබ්යබ යත මයනොපුබ්බඞ් මා. මයනො යතසං ධම්මානං පඨමං උප්පජ්ෙති, 
අන්වයදව කුසල්ාධම්මා’’ති.සත්තමං. 

58. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා අකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වාකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්තියථයිදං, ික් යව, පමායදො.පමත්තස්ස, ික් යව, අනුප්පන්නා
යචව අකුසල්ා ධම්මා උප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා ච කුසල්ා ධම්මා
පරිහායන්තී’’ති. අට්ඨමං. 

59. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වාකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වා අකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, අප්පමායදො. අප්පමත්තස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නා යචවකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචඅකුසල්ාධම්මා
පරිහායන්තී’’ති. නවමං. 
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60. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා අකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වාකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, යකොසජ්ෙං. කුසීතස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නායචව අකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචකුසල්ාධම්මා
පරිහායන්තී’’ති. දසමං. 

අච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ය ොඡට්යඨො.  

7. වීරි ාරම්භාදිවග්ය ො 

61. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්නා වාකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වා අකුසල්ාධම්මා

පරිහායන්තියථයිදං, ික් යව, වීරියාරම්යභො [විරියාරම්යභො (සී. සයා.කං. 

පී.)]. ආරද්ධවීරියස්ස, ික් යව, අනුප්පන්නා යචව කුසල්ා ධම්මා 
උප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචඅකුසල්ා ධම්මාපරිහායන්තී’’ති. පඨමං. 

62. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා අකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වාකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, මහිච්ඡතා. මහිච්ඡස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නායචව අකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචකුසල්ාධම්මා
පරිහායන්තී’’ති. දුතියං. 

63. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වාකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වා අකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, අප්පිච්ඡතා. අප්පිච්ඡස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නායචවකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචඅකුසල්ාධම්මා 
පරිහායන්තී’’ති.තතියං. 

64. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා අකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වාකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, අසන්තුට්ඨිතා. අසන්තුට්ඨස්ස, ික් යව, 

අනුප්පන්නායචවඅකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචකුසල්ාධම්මා 
පරිහායන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

65. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 

අනුප්පන්නා වාකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වා අකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, සන්තුට්ඨිතා. සන්තුට්ඨස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නායචවකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචඅකුසල්ාධම්මා 
පරිහායන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

66. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්නා වා අකුසල්ා ධම්මා උප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වාකුසල්ාධම්මා
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පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, අයයොනියසොමනසිකායරො. අයයොනියසො, 

ික් යව, මනසිකයරොයතොඅනුප්පන්නායචවඅකුසල්ාධම්මා උප්පජ්ෙන්ති
උප්පන්නාචකුසල්ාධම්මාපරිහායන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

67. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්නා වාකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා වා අකුසල්ාධම්මා

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, යයොනියසොමනසිකායරො. යයොනියසො, 

ික් යව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නායචවකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්ති 
උප්පන්නාචඅකුසල්ාධම්මාපරිහායන්තී’’ති.සත්තමං. 

68. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා අකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වාකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, අසම්පෙඤ්ඤං. අසම්පොනස්ස, ික් යව, 

අනුප්පන්නායචවඅකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචකුසල්ාධම්මා 
පරිහායන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

69. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වාකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වා අකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, සම්පෙඤ්ඤං. සම්පොනස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නා යචවකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචඅකුසල්ා ධම්මා 
පරිහායන්තී’’ති.නවමං. 

70. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 

අනුප්පන්නා වා අකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වාකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, පාපතත්තතා. පාපතත්තස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නා යචවඅකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචකුසල්ාධම්මා
පරිහායන්තී’’ති. දසමං. 

වීරියාරම්භාදිවග්ය ොසත්තයමො. 

8. කල්යාණතත්තාදිවග්ය ො 

71. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්නා වාකුසල්ා ධම්මා උප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වා අකුසල්ාධම්මා

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, කල්යාණතත්තතා. කල්යාණතත්තස්ස, 

ික් යව, අනුප්පන්නා යචව කුසල්ා ධම්මා උප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා ච
අකුසල්ාධම්මාපරිහායන්තී’’ති.පඨමං. 

72. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා අකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වාකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, අනුයයොය ො අකුසල්ානං ධම්මානං, 

අනනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං. අනුයයො ා, ික් යව, අකුසල්ානං
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ධම්මානං, අනනුයයො ා කුසල්ානං ධම්මානං අනුප්පන්නා යචව අකුසල්ා
ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාච කුසල්ාධම්මාපරිහායන්තී’’ති.දුතියං. 

73. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වාකුසල්ා ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නා වා අකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, අනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං, 

අනනුයයොය ො අකුසල්ානං ධම්මානං. අනුයයො ා, ික් යව, කුසල්ානං

ධම්මානං, අනනුයයො ා අකුසල්ානං ධම්මානං අනුප්පන්නා යචව කුසල්ා
ධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාච අකුසල්ාධම්මාපරිහායන්තී’’ති.තතියං. 

74. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නාවායබොජ්ඣඞ් ානුප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාවායබොජ්ඣඞ් ාන 

භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති යථයිදං, ික් යව, අයයොනියසොමනසිකායරො.

අයයොනියසො, ික් යව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නා යචව යබොජ්ඣඞ් ා
නුප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා ච යබොජ්ඣඞ් ා නභාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්තී’’ති.
චතුත්ථං. 

75. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා යබොජ්ඣඞ් ා උප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා වා යබොජ්ඣඞ් ා 

භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති යථයිදං, ික් යව, යයොනියසොමනසිකායරො. 

යයොනියසො, ික් යව, මනසි කයරොයතො අනුප්පන්නා යචව යබොජ්ඣඞ් ා 
උප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා ච යබොජ්ඣඞ් ා භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්තී’’ති. 
පඤ්චමං. 

76. ‘‘අප්පමත්තිකාඑසා, ික් යව, පරිහානියදිදං ඤාතිපරිහානි. එතං

පතිකිට්ඨං, ික් යව, පරිහානීනංයදිදංපඤ්ඤාපරිහානී’’ති. ඡට්ඨං. 

77. ‘‘අප්පමත්තිකා එසා, ික් යව, වුද්ධි යදිදං ඤාතිවුද්ධි. එතදග් ං, 

ික් යව, වුද්ධීනං යදිදං පඤ්ඤාවුද්ධි. තස්මාතිහ, ික් යව, එවං

සි්ඛිතබ්බං – ‘පඤ්ඤාවුද්ධියා වද්ධිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, ික් යව, 
සි්ඛිතබ්බ’’න්ති.සත්තමං. 

78. ‘‘අප්පමත්තිකාඑසා, ික් යව, පරිහානියදිදං යභො පරිහානි.එතං

පතිකිට්ඨං, ික් යව, පරිහානීනංයදිදංපඤ්ඤාපරිහානී’’ති. අට්ඨමං. 

79. ‘‘අප්පමත්තිකා එසා, ික් යව, වුද්ධියදිදංයභො වුද්ධි.එතදග් ං, 

ික් යව, වුද්ධීනං යදිදං පඤ්ඤාවුද්ධි. තස්මාතිහ, ික් යව, එවං

සි්ඛිතබ්බං – ‘පඤ්ඤාවුද්ධියා වද්ධිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, ික් යව, 
සි්ඛිතබ්බ’’න්ති.නවමං. 
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80. ‘‘අප්පමත්තිකාඑසා, ික් යව, පරිහානියදිදං යයසොපරිහානි.එතං

පතිකිට්ඨං, ික් යව, පරිහානීනංයදිදංපඤ්ඤාපරිහානී’’ති. දසමං. 

කල්යාණතත්තාදිවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

9. පමාදාදිවග්ය ො 

81. ‘‘අප්පමත්තිකා එසා, ික් යව, වුද්ධියදිදංයයසොවුද්ධි.එතදග් ං, 

ික් යව, වුද්ධීනං යදිදං පඤ්ඤාවුද්ධි. තස්මාතිහ, ික් යව, එවං

සි්ඛිතබ්බං – ‘පඤ්ඤාවුද්ධියා වද්ධිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, ික් යව, 
සි්ඛිතබ්බ’’න්ති.පඨමං. 

82. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, පමායදො. පමායදො, 

ික් යව, මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.දුතියං. 

83. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, අප්පමායදො. අප්පමායදො, 

ික් යව, මහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.තතියං. 

84. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, යකොසජ්ෙං. යකොසජ්ෙං, 

ික් යව, මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.චතුත්ථං. 

85. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතොඅත්ථායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, වීරියාරම්යභො.වීරියාරම්යභො, 

ික් යව, මහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.පඤ්චමං. 

86. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, මහිච්ඡතා. මහිච්ඡතා, 

ික් යව, මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.ඡට්ඨං. 

87. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, අප්පිච්ඡතා. අප්පිච්ඡතා, 

ික් යව, මහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති. සත්තමං. 

88. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, අසන්තුට්ඨිතා.

අසන්තුට්ඨිතා, ික් යව, මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.අට්ඨමං. 
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89. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අත්ථාය සංවත්තතියථයිදං, ික් යව, සන්තුට්ඨිතා. සන්තුට්ඨිතා, 

ික් යව, මහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.නවමං. 

90. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, අයයොනියසොමනසිකායරො. 

අයයොනියසොමනසිකායරො, ික් යව, මහයතො අනත්ථාය සංවත්තතී’’ති. 
දසමං. 

91. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, යයොනියසො මනසිකායරො.

යයොනියසොමනසිකායරො, ික් යව, මහයතො අත්ථාය සංවත්තතී’’ති.
එකාදසමං. 

92. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, අසම්පෙඤ්ඤං.

අසම්පෙඤ්ඤං, ික් යව, මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.ද්වාදසමං. 

93. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතොඅත්ථායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, සම්පෙඤ්ඤං.සම්පෙඤ්ඤං, 

ික් යව, මහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.යතරසමං. 

94. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, පාපතත්තතා. 

පාපතත්තතා, ික් යව, මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.චුද්දසමං. 

95. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, කල්යාණතත්තතා.

කල්යාණතත්තතා, ික් යව, මහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති. පන්නරසමං. 

96. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, අනුයයොය ො අකුසල්ානං

ධම්මානං, අනනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං. අනුයයොය ො, ික් යව, 

අකුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං මහයතො
අනත්ථායසංවත්තතී’’ති.යසොළසමං. 

97. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො එවං

මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, අනුයයොය ො කුසල්ානං

ධම්මානං, අනනුයයොය ො අකුසල්ානං ධම්මානං. අනුයයොය ො, ික් යව, 

කුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ොඅකුසල්ානංධම්මානංමහයතොඅත්ථාය
සංවත්තතී’’ති.සත්තරසමං. 
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පමාදාදිවග්ය ොනවයමො. 

10. දුති පමාදාදිවග්ය ො 

98. ‘‘අජ්ඣත්තිකං, ික් යව, අඞ් න්තිකරිත්වානාඤ්ඤංඑකඞ් ම්පි

සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

පමායදො.පමායදො, ික් යව, මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති. පඨමං. 

99. ‘‘අජ්ඣත්තිකං, ික් යව, අඞ් න්තිකරිත්වානාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි

සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

අප්පමායදො.අප්පමායදො, ික් යව, මහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති. දුතියං. 

100. ‘‘අජ්ඣත්තිකං, ික් යව, අඞ් න්තිකරිත්වානාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි

සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

යකොසජ්ෙං.යකොසජ්ෙං, ික් යව, මහයතොඅනත්ථායසංවත්තතී’’ති.තතියං. 

101. ‘‘අජ්ඣත්තිකං, ික් යව, අඞ් න්තිකරිත්වානාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි

සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

වීරියාරම්යභො. වීරියාරම්යභො, ික් යව, මහයතො අත්ථාය සංවත්තතී’’ති.
චතුත්ථං. 

102-109. ‘‘අජ්ඣත්තිකං, ික් යව, අඞ් න්ති කරිත්වා නාඤ්ඤං

එකඞ් ම්පි සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, 

ික් යව, මහිච්ඡතා…යප.… අප්පිච්ඡතා… අසන්තුට්ඨිතා…සන්තුට්ඨිතා…
අයයොනියසොමනසිකායරො… යයොනියසොමනසිකායරො… අසම්පෙඤ්ඤං… 
සම්පෙඤ්ඤං…ද්වාදසමං. 

110. ‘‘බාහිරං, ික් යව, අඞ් න්ති කරිත්වා නාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි

සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

පාපතත්තතා. පාපතත්තතා, ික් යව, මහයතො අනත්ථාය සංවත්තතී’’ති. 
යතරසමං. 

111. ‘‘බාහිරං, ික් යව, අඞ් න්ති කරිත්වා නාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි

සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

කල්යාණතත්තතා. කල්යාණතත්තතා, ික් යව, මහයතො අත්ථාය
සංවත්තතී’’ති. චුද්දසමං. 

112. ‘‘අජ්ඣත්තිකං, ික් යව, අඞ් න්තිකරිත්වානාඤ්ඤංඑකඞ් ම්පි

සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අනත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

අනුයයොය ො අකුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං.

අනුයයොය ො, ික් යව, අකුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො කුසල්ානං
ධම්මානංමහයතො අනත්ථායසංවත්තතී’’ති.පන්නරසමං. 
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113. ‘‘අජ්ඣත්තිකං, ික් යව, අඞ් න්තිකරිත්වානාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි

සමනුපස්සාත යං එවං මහයතො අත්ථාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

අනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො අකුසල්ානං ධම්මානං.

අනුයයොය ො, ික් යව, කුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො අකුසල්ානං
ධම්මානංමහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති.යසොළසමං. 

114. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤංඑකධම්මම්පිසමනුපස්සාතයයො එවං

සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

පමායදො. පමායදො, ික් යව, සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය
සංවත්තතී’’ති. සත්තරසමං. 

115. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤංඑකධම්මම්පිසමනුපස්සාතයයො එවං

සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය අනන්තරධානාය සංවත්තති යථයිදං, 

ික් යව, අප්පමායදො. අප්පමායදො, ික් යව, සද්ධම්මස්ස ඨිතියා 
අසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තතී’’ති.අට්ඨාරසමං. 

116. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පිසමනුපස්සාතයයොඑවං 

සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය සංවත්තති යථයිදං, ික් යව, 

යකොසජ්ෙං.යකොසජ්ෙං, ික් යව, සද්ධම්මස්සසම්යමොසායඅන්තරධානාය
සංවත්තතී’’ති.එකූනවීසතිමං. 

117. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤංඑකධම්මම්පිසමනුපස්සාතයයො එවං

සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය අනන්තරධානාය සංවත්තති යථයිදං, 

ික් යව, වීරියාරම්යභො. වීරියාරම්යභො, ික් යව, සද්ධම්මස්ස ඨිතියා
අසම්යමොසාය අනන්තරධානායසංවත්තතී’’ති.වීසතිමං. 

118-128. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයො

එවංසද්ධම්මස්සසම්යමොසායඅන්තරධානායසංවත්තතියථයිදං, ික් යව, 
මහිච්ඡතා…යප.… අප්පිච්ඡතා… අසන්තුට්ඨිතා… සන්තුට්ඨිතා…
අයයොනියසොමනසිකායරො… යයොනියසොමනසිකායරො… අසම්පෙඤ්ඤං…

සම්පෙඤ්ඤං … පාපතත්තතා… කල්යාණතත්තතා… අනුයයොය ො

අකුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං. අනුයයොය ො, 

ික් යව, අකුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං
සද්ධම්මස්සසම්යමොසාය අන්තරධානායසංවත්තතී’’ති.එකත්තිංසතිමං. 

129. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤංඑකධම්මම්පිසමනුපස්සාතයයො එවං

සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය අනන්තරධානාය සංවත්තති යථයිදං, 

ික් යව, අනුයයොය ො කුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො අකුසල්ානං

ධම්මානං. අනුයයොය ො, ික් යව, කුසල්ානං ධම්මානං, අනනුයයොය ො



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකකනිපාතපාළි 

15 
පටුන 

අකුසල්ානං ධම්මානං සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය අනන්තරධානාය
සංවත්තතී’’ති.චතු්යකොටිකංනිට්ඨිතං.බාත්තිංසතිමං. 

130. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ අධම්මං ධම්යමොති දීයපන්ති යත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනඅහිතාය පටිපන්නා බහුෙනඅසු ාය, බහුයනො

ෙනස්සඅනත්ථාය අහිතායදු් ායයදවමනුස්සානං. බහුඤ්චයත, ික් යව, 

ික්ඛූ අපුඤ්ඤං පසවන්ති, යත චිමං [යතපිමං (සී.)] සද්ධම්මං 
අන්තරධායපන්තී’’ති.යතත්තිංසතිමං. 

131. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ ධම්මං අධම්යමොති දීයපන්ති යත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනඅහිතාය පටිපන්නා බහුෙනඅසු ාය, බහුයනො

ෙනස්සඅනත්ථාය අහිතායදු් ායයදවමනුස්සානං.බහුඤ්චයත, ික් යව, 

ික්ඛූ අපුඤ්ඤං පසවන්ති, යත චිමං සද්ධම්මං අන්තරධායපන්තී’’ති.
චතුත්තිංසතිමං. 

132-139. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ අවිනයං විනයයොති
දීයපන්ති…යප.…විනයංඅවිනයයොති දීයපන්ති…යප.…අභාසිතං අල්පිතං
තථා යතනභාසිතං ල්පිතංතථා යතනාතිදීයපන්ති…යප.…භාසිතං ල්පිතං
තථා යතන අභාසිතං අල්පිතං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.…
අනාචිණ්ණං තථා යතන ආචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.…
ආචිණ්ණං තථා යතන අනාචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.…
අපඤ්ඤත්තං තථා යතන පඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.… 

පඤ්ඤත්තං තථා යතන අපඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති යත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනඅහිතාය පටිපන්නා බහුෙනඅසු ාය, බහුයනො

ෙනස්සඅනත්ථායඅහිතායදු් ාය යදවමනුස්සානං.බහුඤ්චයත, ික් යව, 

ික්ඛූ අපුඤ්ඤං පසවන්ති, යත චිමං සද්ධම්මං අන්තරධායපන්තී’’ති.
ද්වාචත්තාලීසතිමං. 

දුතියපමාදාදිවග්ය ොදසයමො. 

11. අධම්මවග්ය ො 

140. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ අධම්මං අධම්යමොති දීයපන්ති යත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනහිතාය පටිපන්නා බහුෙනසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස

අත්ථාය හිතාය සු ාය යදවමනුස්සානං. බහුඤ්ච යත, ික් යව, ික්ඛූ

පුඤ්ඤං පසවන්ති, යත චිමං සද්ධම්මං ඨයපන්තී’’ති [ථයපන්තීති (ක.)]. 
පඨමං. 

141. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ ධම්මං ධම්යමොති දීයපන්ති යත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනහිතාය පටිපන්නා බහුෙනසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස

අත්ථාය හිතාය සු ාය යදවමනුස්සානං. බහුඤ්ච යත, ික් යව, ික්ඛූ

පුඤ්ඤංපසවන්ති, යත චිමංසද්ධම්මංඨයපන්තී’’ති.දුතියං. 
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142-149. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ අවිනයං අවිනයයොති 
දීයපන්ති…යප.… විනයං විනයයොති දීයපන්ති…යප.… අභාසිතං අල්පිතං
තථා යතන අභාසිතං අල්පිතං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.… භාසිතං 
ල්පිතං තථා යතන භාසිතං ල්පිතං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.…
අනාචිණ්ණං තථා යතන අනාචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.…
ආචිණ්ණං තථා යතන ආචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.… 
අපඤ්ඤත්තං තථා යතන අපඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති…යප.…

පඤ්ඤත්තං තථා යතන පඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති යත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනහිතාය පටිපන්නා බහුෙනසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස

අත්ථාය හිතාය සු ාය යදවමනුස්සානං. බහුඤ්ච යත, ික් යව, ික්ඛූ

පුඤ්ඤංපසවන්ති, යතචිමං සද්ධම්මංඨයපන්තී’’ති.දසමං. 

අධම්මවග්ය ොඑකාදසයමො. 

12. අනාපත්තිවග්ය ො 

150. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ අනාපත්තිංආපත්තීති දීයපන්තියත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනඅහිතාය පටිපන්නා බහුෙනඅසු ාය, බහුයනො

ෙනස්සඅනත්ථායඅහිතායදු් ායයදවමනුස්සානං.බහුඤ්චයත, ික් යව, 

ික්ඛූඅපුඤ්ඤංපසවන්ති, යතචිමංසද්ධම්මංඅන්තරධායපන්තී’’ති. පඨමං. 

151. ‘‘යයයත, ික් යව, ික්ඛූආපත්තිං අනාපත්තීති දීයපන්තියත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනඅහිතාය පටිපන්නා බහුෙනඅසු ාය, බහුයනො

ෙනස්ස අනත්ථායඅහිතායදු් ායයදවමනුස්සානං.බහුඤ්චයත, ික් යව, 

ික්ඛූඅපුඤ්ඤං පසවන්ති, යතචිමංසද්ධම්මංඅන්තරධායපන්තී’’ති.දුතියං. 

152-159. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ ල්හුකං ආපත්තිං  රුකා 
ආපත්තීති දීයපන්ති…යප.…  රුකං ආපත්තිං ල්හුකා ආපත්තීති
දීයපන්ති…යප.… දුට්ඨු්ල්ං ආපත්තිං අදුට්ඨු්ල්ා ආපත්තීති
දීයපන්ති…යප.… අදුට්ඨු්ල්ං ආපත්තිං දුට්ඨු්ල්ා ආපත්තීති
දීයපන්ති…යප.… සාවයසසං ආපත්තිං අනවයසසා ආපත්තීති
දීයපන්ති…යප.… අනවයසසං ආපත්තිං සාවයසසා ආපත්තීති 
දීයපන්ති…යප.… සප්පටිකම්මං ආපත්තිං අප්පටිකම්මා ආපත්තීති
දීයපන්ති…යප.… අප්පටිකම්මංආපත්තිංසප්පටිකම්මාආපත්තීතිදීයපන්ති

යත, ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනඅහිතාය පටිපන්නා බහුෙනඅසු ාය, බහුයනො

ෙනස්සඅනත්ථායඅහිතායදු් ාය යදවමනුස්සානං.බහුඤ්ච යත, ික් යව, 

ික්ඛූඅපුඤ්ඤං පසවන්ති, යතචිමංසද්ධම්මංඅන්තරධායපන්තී’’ති.දසමං. 

160. ‘‘යයයත, ික් යව, ික්ඛූඅනාපත්තිංඅනාපත්තීති දීයපන්තියත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනහිතාය පටිපන්නා බහුෙනසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස 

අත්ථාය හිතාය සු ාය යදවමනුස්සානං. බහුඤ්ච යත, ික් යව, ික්ඛූ

පුඤ්ඤංපසවන්ති, යතචිමංසද්ධම්මංඨයපන්තී’’ති.එකාදසමං. 
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161. ‘‘යය යත, ික් යව, ික්ඛූ ආපත්තිං ආපත්තීති දීයපන්ති යත, 

ික් යව, ික්ඛූ බහුෙනහිතාය පටිපන්නා බහුෙනසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස

අත්ථාය හිතාය සු ාය යදවමනුස්සානං. බහුඤ්ච යත, ික් යව, ික්ඛූ

පුඤ්ඤංපසවන්ති, යතචිමංසද්ධම්මංඨයපන්තී’’ති. ද්වාදසමං. 

162-169. ‘‘යයයත, ික් යව, ික්ඛූල්හුකංආපත්තිංල්හුකා ආපත්තීති
දීයපන්ති…  රුකං ආපත්තිං  රුකා ආපත්තීති දීයපන්ති… දුට්ඨු්ල්ං 
ආපත්තිංදුට්ඨු්ල්ාආපත්තීතිදීයපන්ති…අදුට්ඨු්ල්ංආපත්තිංඅදුට්ඨු්ල්ා 
ආපත්තීති දීයපන්ති… සාවයසසං ආපත්තිං සාවයසසා ආපත්තීති
දීයපන්ති… අනවයසසං ආපත්තිං අනවයසසා ආපත්තීති දීයපන්ති…
සප්පටිකම්මං ආපත්තිං සප්පටිකම්මා ආපත්තීති දීයපන්ති… අප්පටිකම්මං

ආපත්තිං අප්පටිකම්මා ආපත්තීති දීයපන්ති යත, ික් යව, ික්ඛූ

බහුෙනහිතාය පටිපන්නා බහුෙනසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස අත්ථාය හිතාය

සු ාය යදවමනුස්සානං. බහුඤ්ච යත, ික් යව, ික්ඛූ පුඤ්ඤං පසවන්ති, 
යත චිමංසද්ධම්මංඨයපන්තී’’ති.වීසතිමං. 

අනාපත්තිවග්ය ොද්වාදසයමො. 

13. එකපුග් ල්වග්ය ො 

170. ‘‘එකපුග් යල්ො, ික් යව, යල්ොයක උප්පජ්ෙමායනො උප්පජ්ෙති
බහුෙනහිතාය බහුෙනසු ාය යල්ොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සු ාය

යදවමනුස්සානං. කතයමො එකපුග් යල්ො? තථා යතො අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො. අයං ය ො, ික් යව, එකපුග් යල්ො යල්ොයක
උප්පජ්ෙමායනො උප්පජ්ෙති බහුෙනහිතාය බහුෙනසු ාය යල්ොකානුකම්පාය
අත්ථාය හිතායසු ායයදවමනුස්සාන’’න්ති. 

171. ‘‘එකපුග් ල්ස්ස, ික් යව, පාතුභායවො දු්ල්යභො යල්ොකස්තං.

කතමස්සඑකපුග් ල්ස්ස? තථා තස්සඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස.ඉමස්ස 

ය ො, ික් යව, එකපුග් ල්ස්සපාතුභායවොදු්ල්යභොයල්ොකස්ත’’න්ති. 

172. ‘‘එකපුග් යල්ො, ික් යව, යල්ොයක උප්පජ්ෙමායනො උප්පජ්ෙති 

අච්ඡරියමනුස්යසො. කතයමො එකපුග් යල්ො? තථා යතො අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො. අයං ය ො, ික් යව, එකපුග් යල්ො යල්ොයක
උප්පජ්ෙමායනොඋප්පජ්ෙතිඅච්ඡරියමනුස්යසො’’ති. 

173. ‘‘එකපුග් ල්ස්ස, ික් යව, කාල්කිරියාබහුයනොෙනස්ස අනුතප්පා 

[ආනුතප්පා (සී.)] යහොති.කතමස්ස එකපුග් ල්ස්ස? තථා තස්ස අරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ඉමස්ස ය ො, ික් යව, එකපුග් ල්ස්ස කාල්කිරියා
බහුයනොෙනස්සඅනුතප්පායහොතී’’ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකකනිපාතපාළි 

18 
පටුන 

174. ‘‘එකපුග් යල්ො, ික් යව, යල්ොයක උප්පජ්ෙමායනො උප්පජ්ෙති 
අදුතියයොඅසහායයොඅප්පටියමොඅප්පටිසයමොඅප්පටිභාය ොඅප්පටිපුග් යල්ො

අසයමොඅසමසයමො ද්විපදානංඅග්ය ො.කතයමොඑකපුග් යල්ො? තථා යතො

අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. අයං ය ො, ික් යව, එකපුග් යල්ො යල්ොයක
උප්පජ්ෙමායනො උප්පජ්ෙති අදුතියයො අසහායයො අප්පටියමො අප්පටිසයමො
අප්පටිභාය ොඅප්පටිපුග් යල්ොඅසයමොඅසමසයමොද්විපදානංඅග්ය ො’’ති. 

175-186. ‘‘එකපුග් ල්ස්ස, ික් යව, පාතුභාවා මහයතො ච්ඛුස්ස

පාතුභායවො යහොති, මහයතො ආයල්ොකස්ස පාතුභායවො යහොති, මහයතො

ඔභාසස්ස පාතුභායවො යහොති, ඡන්නං අනුත්තරියානං පාතුභායවො යහොති, 

චතුන්නං පටිසම්ිකදානං සච්ඡිකිරියා යහොති, අයනකධාතුපටියවයධො යහොති, 

නානාධාතුපටියවයධො යහොති, විජ්ොවිමුත්ති ල්සච්ඡිකිරියා යහොති, 

යසොතාපත්ති ල්සච්ඡිකිරියා යහොති, සකදා ාත ල්සච්ඡිකිරියා යහොති, 

අනා ාත ල්සච්ඡිකිරියා යහොති, අරහත්ත ල්සච්ඡිකිරියා යහොති. කතමස්ස

එකපුග් ල්ස්ස? තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ඉමස්ස ය ො, 

ික් යව, එකපුග් ල්ස්ස පාතුභාවා මහයතො ච්ඛුස්ස පාතුභායවො යහොති, 

මහයතො ආයල්ොකස්ස පාතුභායවො යහොති, මහයතො ඔභාසස්ස පාතුභායවො

යහොති, ඡන්නං අනුත්තරියානං පාතුභායවො යහොති, චතුන්නං පටිසම්ිකදානං

සච්ඡිකිරියා යහොති, අයනකධාතුපටියවයධො යහොති, නානාධාතුපටියවයධො 

යහොති, විජ්ොවිමුත්ති ල්සච්ඡිකිරියා යහොති, යසොතාපත්ති ල්සච්ඡිකිරියා

යහොති, සකදා ාත ල්සච්ඡිකිරියා යහොති, අනා ාත ල්සච්ඡිකිරියා යහොති, 
අරහත්ත ල්සච්ඡිකිරියා යහොතී’’ති. 

187. ‘‘නාහංික් යව, අඤ්ඤංඑකපුග් ල්ම්පිසමනුපස්සාතයයො එවං
තථා යතන අනුත්තරං ධම්මච්කං පවත්තිතං සම්මයදව අනුප්පවත්යතති

යථයිදං, ික් යව, සාරිපුත්යතො. සාරිපුත්යතො, ික් යව, තථා යතන
අනුත්තරංධම්මච්කං පවත්තිතංසම්මයදවඅනුප්පවත්යතතී’’ති. 

එකපුග් ල්වග්ය ොයතරසයමො. 

14. එතදග් වග්ය ො 

1. පඨමවග්ය ො 

188. ‘‘එතදග් ං, ික් යව, මම සාවකානං ික්ඛූනං රත්තඤ්ඤූනං

යදිදං අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො’’ [අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්යඤොති (ක.), 

අඤ්ඤායකොණ්ඩඤ්යඤො(සී.සයා.කං. පී.)]. 

189. … මහාපඤ්ඤානංයදිදංසාරිපුත්යතො. 

190. … ඉද්ධිමන්තානංයදිදංමහායමොග් ්ල්ායනො. 

191. … ධුතවාදානං [ධුතඞ් ධරානං (කත්ථචි)] යදිදංමහාකස්සයපො. 
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192. … දිබ්බච්ඛුකානංයදිදංඅනුරුද්යධො. 

193. … උච්චාකුලිකානංයදිදංභද්දියයොකාළිය ොධායපුත්යතො. 

194. … මඤ්ජුස්සරානං යදිදං ල්කුණ්ඩක [ල්කුණ්ටක (සයා. කං.)] 
භද්දියයො. 

195. … සීහනාදිකානං යදිදං පිණ්යඩොල්භාරද්වායෙො. 

196. … ධම්මකථිකානංයදිදංපුණ්යණොමන්තාණිපුත්යතො. 

197. … සංඛිත්යතනභාසිතස්සවිත්ථායරනඅත්ථංවිභෙන්තානං යදිදං
මහාකච්චායනොති. 

වග්ය ොපඨයමො. 

2. දුති වග්ය ො 

198. ‘‘එතදග් ං, ික් යව, මමසාවකානංික්ඛූනංමයනොමයංකායං

අිකනිම්තනන්තානං යදිදං චූළපන්ථයකො’’ [චු්ල්පන්ථයකො (සී. සයා. කං.

පී.)]. 

199. … යචයතොවිවට්ටකුසල්ානංයදිදංචූළපන්ථයකො. 

200. … සඤ්ඤාවිවට්ටකුසල්ානංයදිදංමහාපන්ථයකො. 

201. … අරණවිහාරීනංයදිදංසුභූති. 

202. … ද්ඛියණයයානංයදිදංසුභූති. 

203. … ආරඤ්ඤකානංයදිදංයරවයතො දිරවනියයො. 

204. … ඣායීනංයදිදංකඞ් ායරවයතො. 

205. … ආරද්ධවීරියානංයදිදංයසොයණොයකොළිවියසො. 

206. … කල්යාණවා්කරණානංයදිදංයසොයණොකුටිකණ්යණො. 

207. … ල්ාභීනංයදිදංසීවලි. 

208. … සද්ධාධිමුත්තානංයදිදංව්කලීති. 

වග්ය ොදුතියයො. 
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3. තති වග්ය ො 

209. ‘‘එතදග් ං, ික් යව, මම සාවකානං ික්ඛූනං සි් ාකාමානං
යදිදං රාහුයල්ො’’. 

210. … සද්ධාපබ්බජිතානං යදිදං රට්ඨපායල්ො. 

211. … පඨමංසල්ාකං ණ්හන්තානංයදිදංකුණ්ඩධායනො. 

212. … පටිභානවන්තානංයදිදංවඞ්ගීයසො. 

213. … සමන්තපාසාදිකානංයදිදංඋපයසයනොවඞ් න්තපුත්යතො. 

214. … යසනාසනපඤ්ඤාපකානංයදිදංදබ්යබොම්ල්පුත්යතො. 

215. … යදවතානංපියමනාපානංයදිදංපිලින්දවච්යඡො. 

216. … ඛිප්පාිකඤ්ඤානංයදිදංබාහියයොදාරුචීරියයො. 

217. … චිත්තකථිකානංයදිදංකුමාරකස්සයපො. 

218. … පටිසම්ිකදාපත්තානං යදිදං මහායකොට්ඨියතොති 

[මහායකොට්ඨියකොති(අඤ්යඤසුසුත්යතසුමරම්මයපොත්ථයක)]. 

වග්ය ොතතියයො. 

4. චතුත්ථවග්ය ො 

219. ‘‘එතදග් ං, ික් යව, මමසාවකානංික්ඛූනං බහුස්සුතානංයදිදං
ආනන්යදො’’. 

220. … සතිමන්තානං යදිදංආනන්යදො. 

221. …  තිමන්තානං යදිදංආනන්යදො. 

222. … ධිතිමන්තානංයදිදංආනන්යදො. 

223. … උපට්ඨාකානංයදිදංආනන්යදො. 

224. … මහාපරිසානංයදිදංඋරුයවල්කස්සයපො. 

225. … කුල්ප්පසාදකානංයදිදංකාළුදායී. 

226. … අප්පාබාධානංයදිදංබාකුයල්ො [බ්කුයල්ො (සී.සයා.කං.පී.)]. 

227. … පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරන්තානංයදිදංයසොිකයතො. 
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228. … විනයධරානංයදිදංඋපාලි. 

229. … ික්ඛුයනොවාදකානං යදිදං නන්දයකො. 

230. … ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරානංයදිදංනන්යදො. 

231. … ික්ඛුඔවාදකානංයදිදංමහාකප්පියනො. 

232. … යතයෙොධාතුකුසල්ානංයදිදංසා යතො. 

233. … පටිභායනයයකානංයදිදංරායධො. 

234. … ලූ චීවරධරානං යදිදං යමොඝරාොති. 

වග්ය ොචතුත්යථො. 

5. පඤ්චමවග්ය ො 

235. ‘‘එතදග් ං, ික් යව, මම සාවිකානං ික්ඛුනීනං රත්තඤ්ඤූනං
යදිදංමහාපොපතිය ොතමී’’. 

236. … මහාපඤ්ඤානංයදිදංය මා. 

237. … ඉද්ධිමන්තීනංයදිදංඋප්පල්වණ්ණා. 

238. … විනයධරානංයදිදංපටාචාරා. 

239. … ධම්මකථිකානංයදිදංධම්මදින්නා. 

240. … ඣායීනංයදිදංනන්දා. 

241. … ආරද්ධවීරියානංයදිදංයසොණා. 

242. … දිබ්බච්ඛුකානංයදිදංබකුල්ා [සකුල්ා (සී.සයා.කං.පී.)]. 

243. … ඛිප්පාිකඤ්ඤානංයදිදංභද්දාකුණ්ඩල්යකසා. 

244. … පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරන්තීනංයදිදංභද්දා කාපිල්ානී. 

245. … මහාිකඤ්ඤප්පත්තානංයදිදංභද්දකච්චානා. 

246. … ලූ චීවරධරානංයදිදංකිසාය ොතමී. 

247. … සද්ධාධිමුත්තානං යදිදං සිඞ් ාල්කමාතාති [සි ාල්මාතාති (සී.

සයා.කං.පී.)]. 
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වග්ය ොපඤ්චයමො. 

6. ඡට්ඨවග්ය ො 

248. ‘‘එතදග් ං, ික් යව, මමසාවකානං උපාසකානංපඨමංසරණං

 ච්ඡන්තානංයදිදං තපුස්සභ්ලිකා [තපස්සුභ්ලිකා(සී.පී.)] වාණිො’’. 

249. … දායකානංයදිදංසුදත්යතො හපතිඅනාථපිණ්ඩියකො. 

250. … ධම්මකථිකානංයදිදංචිත්යතො හපති මච්ඡිකාසණ්ඩියකො. 

251. … චතූහිසඞ් හවත්ථූහිපරිසංසඞ් ණ්හන්තානංයදිදං හත්ථයකො
ආළවයකො. 

252. … පණීතදායකානංයදිදංමහානායමොස්යකො. 

253. … මනාපදායකානංයදිදංඋග්ය ො හපතියවසාලියකො. 

254. … සඞ්ඝුපට්ඨාකානංයදිදංහත්ථි ාමයකොඋග් යතො  හපති. 

255. … අයවච්චප්පසන්නානං යදිදං සූරම්බට්යඨො [සූයරො අම්බට්යඨො

(සී.සයා.කං.පී.)සුයරබන්යධො(ක.)]. 

256. … පුග් ල්ප්පසන්නානංයදිදංජීවයකොයකොමාරභච්යචො. 

257. … විස්සාසකානං යදිදංනකුල්පිතා  හපතීති. 

වග්ය ොඡට්යඨො. 

7. සත්තමවග්ය ො 

258. ‘‘එතදග් ං, ික් යව, මමසාවිකානං උපාසිකානංපඨමංසරණං

 ච්ඡන්තීනංයදිදංසුොතායසනියධීතා’’ [යසනානීධීතා(සී.සයා.කං.පී.)]. 

259. … දායිකානංයදිදංවිසා ාත ාරමාතා. 

260. … බහුස්සුතානංයදිදංඛුජ්ජුත්තරා. 

261. … යමත්තාවිහාරීනංයදිදංසාමාවතී. 

262. … ඣායීනංයදිදංඋත්තරානන්දමාතා. 

263. … පණීතදායිකානංයදිදංසුප්පවාසායකොලියධීතා. 

264. … ගිල්ානුපට්ඨාකීනං යදිදංසුප්පියා උපාසිකා. 

265. … අයවච්චප්පසන්නානංයදිදංකාතියානී. 
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266. … විස්සාසිකානංයදිදංනකුල්මාතා හපතානී. 

267. … අනුස්සවප්පසන්නානං යදිදං කාළී උපාසිකා කුල්ඝරිකා 

[කුල්ඝරිකා(ක.)] ති. 

වග්ය ොසත්තයමො. 
එතදග් වග්ය ොචුද්දසයමො. 

15. අට්ඨානපාළි 

1. පඨමවග්ය ො 

268. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො

පුග් යල්ොකඤ්චි [කිඤ්චි (ක.)] සඞ් ාරංනිච්චයතො උප ච්යඡයය. යනතං

ඨානංවිජ්ෙති.ඨානඤ්චය ොඑතං, ික් යව, විජ්ෙති යංපුථුජ්ෙයනොකඤ්චි
සඞ් ාරංනිච්චයතො උප ච්යඡයය.ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

269. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො 
පුග් යල්ො කඤ්චි සඞ් ාරං සු යතො උප ච්යඡයය. යනතං ඨානං විජ්ෙති.

ඨානඤ්ච ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං පුථුජ්ෙයනො කඤ්චි සඞ් ාරං
සු යතොඋප ච්යඡයය.ඨානයමතං විජ්ෙතී’’ති. 

270. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො 
පුග් යල්ො කඤ්චි ධම්මං අත්තයතො උප ච්යඡයය. යනතං ඨානං විජ්ෙති.

ඨානඤ්ච ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං පුථුජ්ෙයනො කඤ්චි ධම්මං
අත්තයතො උප ච්යඡයය.ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

271. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො 
පුග් යල්ො මාතරං ජීවිතා යවොයරොයපයය. යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච

ය ො, ික් යව, විජ්ෙති යං පුථුජ්ෙයනො මාතරං ජීවිතා යවොයරොයපයය.
ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

272. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො
පුග් යල්ොපිතරංජීවිතායවොයරොයපයය.යනතංඨානංවිජ්ෙති. ඨානඤ්චය ො

එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං පුථුජ්ෙයනො පිතරං ජීවිතා යවොයරොයපයය. 
ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

273. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො
පුග් යල්ොඅරහන්තංජීවිතායවොයරොයපයය.යනතංඨානංවිජ්ෙති. ඨානඤ්ච

ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං පුථුජ්ෙයනො අරහන්තං ජීවිතා
යවොයරොයපයය. ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 
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274. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො 
පුග් යල්ොතථා තස්ස පදුට්ඨචිත්යතො යල්ොහිතංඋප්පායදයය. යනතංඨානං

විජ්ෙති. ඨානඤ්චය ොඑතං, ික් යව, විජ්ෙතියංපුථුජ්ෙයනොතථා තස්ස
පදුට්ඨචිත්යතොයල්ොහිතං උප්පායදයය.ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

275. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො

පුග් යල්ො සඞ්ඝං ිකන්යදයය. යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච ය ො එතං, 

ික් යව, විජ්ෙතියංපුථුජ්ෙයනොසඞ්ඝංිකන්යදයය.ඨානයමතං විජ්ෙතී’’ති. 

276. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො 
පුග් යල්ො අඤ්ඤං සත්ථාරං උද්දියසයය. යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච

ය ොඑතං, ික් යව, විජ්ෙතියංපුථුජ්ෙයනොඅඤ්ඤංසත්ථාරංඋද්දියසයය.
ඨානයමතං විජ්ෙතී’’ති. 

277. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං එකිස්සා
යල්ොකධාතුයා ද්යව අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා අපුබ්බං අචරිමං 

උප්පජ්යෙයයං.යනතංඨානංවිජ්ෙති.ඨානඤ්චය ොඑතං, ික් යව, විජ්ෙති
යං එකිස්සා යල්ොකධාතුයා එයකොව අරහං සම්මාසම්බුද්යධො උප්පජ්යෙයය. 
ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

වග්ය ොපඨයමො. 

2. දුති වග්ය ො 

278. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං එකිස්සා
යල්ොකධාතුයා ද්යව රාොයනො ච්කවත්තී අපුබ්බං අචරිමං උප්පජ්යෙයයං. 

යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං එකිස්සා
යල්ොකධාතුයා එයකො රාො ච්කවත්තී උප්පජ්යෙයය. ඨානයමතං 
විජ්ෙතී’’ති. 

279. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං ඉත්ථී අරහං අස්ස 

සම්මාසම්බුද්යධො. යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච ය ො, එතං, ික් යව, 
විජ්ෙතියං පුරියසොඅරහංඅස්සසම්මාසම්බුද්යධො.ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

280. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං ඉත්ථී රාො අස්ස

ච්කවත්තී.යනතංඨානංවිජ්ෙති.ඨානඤ්චය ොඑතං, ික් යව, විජ්ෙතියං
පුරියසොරාොඅස්සච්කවත්තී.ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

281-283. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසොයංඉත්ථී ස්කත්තං
කායරයය…යප.… මාරත්තං කායරයය…යප.… බ්රහ්මත්තං කායරයය.

යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං පුරියසො
ස්කත්තං කායරයය…යප.… මාරත්තං කායරයය…යප.… බ්රහ්මත්තං
කායරයය.ඨානයමතං විජ්ෙතී’’ති. 
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284. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං කායදුච්චරිතස්ස 
ඉට්යඨොකන්යතොමනායපොවිපායකොනිබ්බත්යතයය.යනතංඨානංවිජ්ෙති.

ඨානඤ්ච ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං කායදුච්චරිතස්ස අනිට්යඨො
අකන්යතොඅමනායපොවිපායකො නිබ්බත්යතයය.ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

285-286. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං 
වචීදුච්චරිතස්ස…යප.… යං මයනොදුච්චරිතස්ස ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො

විපායකො නිබ්බත්යතයය. යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච ය ො එතං, 

ික් යව, විජ්ෙති යං මයනොදුච්චරිතස්ස අනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො
විපායකොනිබ්බත්යතයය.ඨානයමතං විජ්ෙතී’’ති. 

වග්ය ොදුතියයො. 

3. තති වග්ය ො 

287. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං කායසුචරිතස්ස
අනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො විපායකො නිබ්බත්යතයය. යනතං ඨානං 

විජ්ෙති.ඨානඤ්ච ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙතියංකායසුචරිතස්සඉට්යඨො
කන්යතොමනායපොවිපායකොනිබ්බත්යතයය.ඨානයමතං විජ්ෙතී’’ති. 

288-289. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං
වචීසුචරිතස්ස…යප.… මයනොසුචරිතස්ස අනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො

විපායකො නිබ්බත්යතයය. යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච ය ො එතං, 

ික් යව, විජ්ෙතියං මයනොසුචරිතස්සඉට්යඨොකන්යතොමනායපොවිපායකො
නිබ්බත්යතයය.ඨානයමතං විජ්ෙතී’’ති. 

290. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං කායදුච්චරිතසමඞ්ගී
තන්නිදානා තප්පච්චයා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යල්ොකං

උපපජ්යෙයය.යනතංඨානංවිජ්ෙති.ඨානඤ්චය ොඑතං, ික් යව, විජ්ෙති
යං කායදුච්චරිතසමඞ්ගීතන්නිදානාතප්පච්චයාකායස්සයභදාපරංමරණා
අපායංදුග් තිං විනිපාතංනිරයංඋපපජ්යෙයය.ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

291-292. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං 
වචීදුච්චරිතසමඞ්ගී…යප.… යං මයනොදුච්චරිතසමඞ්ගී තන්නිදානා
තප්පච්චයාකායස්ස යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයල්ොකංඋපපජ්යෙයය.

යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං
මයනොදුච්චරිතසමඞ්ගී තන්නිදානා තප්පච්චයා කායස්ස යභදා පරං මරණා

අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්යෙයය.ඨානයමතං විජ්ෙතී’’ති. 

293. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං කායසුචරිතසමඞ්ගී 
තන්නිදානාතප්පච්චයාකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතං

නිරයං උපපජ්යෙයය.යනතංඨානංවිජ්ෙති.ඨානඤ්චය ොඑතං, ික් යව, 
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විජ්ෙතියං කායසුචරිතසමඞ්ගී තන්නිදානා තප්පච්චයා කායස්ස යභදා පරං 
මරණාසු තිංසග් ංයල්ොකංඋපපජ්යෙයය.ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

294-295. ‘‘අට්ඨානයමතං, ික් යව, අනවකායසො යං 
වචීසුචරිතසමඞ්ගී…යප.…යංමයනොසුචරිතසමඞ්ගීතන්නිදානාතප්පච්චයා
කායස්සයභදා පරංමරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්යෙයය.

යනතං ඨානං විජ්ෙති. ඨානඤ්ච ය ො එතං, ික් යව, විජ්ෙති යං 
මයනොසුචරිතසමඞ්ගී තන්නිදානා තප්පච්චයා කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිංසග් ංයල්ොකංඋපපජ්යෙයය. ඨානයමතංවිජ්ෙතී’’ති. 

වග්ය ොතතියයො. 
අට්ඨානපාළිපන්නරසයමො. 

16. එකධම්මපාළි 

1. පඨමවග්ය ො 

296. ‘‘එකධම්යමො, ික් යව, භාවියතො බහුලීකයතො එකන්තනිබ්බිදාය
විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය

සංවත්තති. කතයමො එකධම්යමො? බුද්ධානුස්සති. අයං ය ො, ික් යව, 
එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
උපසමාය අිකඤ්ඤායසම්යබොධාය නිබ්බානායසංවත්තතී’’ති. 

297. ‘‘එකධම්යමො, ික් යව, භාවියතො බහුලීකයතො එකන්තනිබ්බිදාය 
විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය

සංවත්තති.කතයමො එකධම්යමො? ධම්මානුස්සති…යප.… සඞ්ඝානුස්සති…
සීල්ානුස්සති… චා ානුස්සති… යදවතානුස්සති… ආනාපානස්සති…

මරණස්සති… කාය තාසති… උපසමානුස්සති. අයං ය ො, ික් යව, 
එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
උපසමායඅිකඤ්ඤායසම්යබොධාය නිබ්බානායසංවත්තතී’’ති. 

වග්ය ොපඨයමො. 

2. දුති වග්ය ො 

298. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නාවාඅකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාවාඅකුසල්ාධම්මා 

ිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ාය සංවත්තන්ති යථයිදං, ික් යව, තච්ඡාදිට්ඨි. 

තච්ඡාදිට්ඨිකස්ස, ික් යව, අනුප්පන්නායචවඅකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්ති 
උප්පන්නාචඅකුසල්ාධම්මාිකයයයොභාවායයවපු්ල්ායසංවත්තන්තී’’ති. 

299. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා කුසල්ා ධම්මා උප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා වා කුසල්ා ධම්මා 

ිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ාය සංවත්තන්ති යථයිදං, ික් යව, සම්මාදිට්ඨි.



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  එකකනිපාතපාළි 

27 
පටුන 

සම්මාදිට්ඨිකස්ස, ික් යව, අනුප්පන්නා යචවකුසල්ාධම්මාඋප්පජ්ෙන්ති
උප්පන්නාචකුසල්ාධම්මාිකයයයොභාවාය යවපු්ල්ායසංවත්තන්තී’’ති. 

300. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
අනුප්පන්නා වා කුසල්ා ධම්මා නුප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා වා කුසල්ා ධම්මා

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, තච්ඡාදිට්ඨි. තච්ඡාදිට්ඨිකස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නායචවකුසල්ාධම්මා නුප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාචකුසල්ාධම්මා
පරිහායන්තී’’ති. 

301. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නාවාඅකුසල්ාධම්මානුප්පජ්ෙන්තිඋප්පන්නාවාඅකුසල්ාධම්මා 

පරිහායන්ති යථයිදං, ික් යව, සම්මාදිට්ඨි. සම්මාදිට්ඨිකස්ස, ික් යව, 
අනුප්පන්නා යචව අකුසල්ා ධම්මා නුප්පජ්ෙන්ති උප්පන්නා ච අකුසල්ා
ධම්මා පරිහායන්තී’’ති. 

302. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා තච්ඡාදිට්ඨි උප්පජ්ෙති උප්පන්නා වා තච්ඡාදිට්ඨි පවඩ්ඪති 

යථයිදං, ික් යව, අයයොනියසොමනසිකායරො.අයයොනියසො, ික් යව, මනසි
කයරොයතොඅනුප්පන්නා යචවතච්ඡාදිට්ඨිඋප්පජ්ෙතිඋප්පන්නාචතච්ඡාදිට්ඨි
පවඩ්ඪතී’’ති. 

303. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 
අනුප්පන්නා වා සම්මාදිට්ඨිඋප්පජ්ෙතිඋප්පන්නා වා සම්මාදිට්ඨි පවඩ්ඪති 

යථයිදං, ික් යව, යයොනියසොමනසිකායරො. යයොනියසො, ික් යව, මනසි
කයරොයතො අනුප්පන්නා යචව සම්මාදිට්ඨි උප්පජ්ෙති උප්පන්නා ච
සම්මාදිට්ඨිපවඩ්ඪතී’’ති. 

304. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන 

[යයයනවං (සී. සයා. කං. පී.)] සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං

දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ෙන්ති යථයිදං, ික් යව, තච්ඡාදිට්ඨි.

තච්ඡාදිට්ඨියා, ික් යව, සමන්නා තා සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ෙන්තී’’ති. 

305. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යයන
සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යල්ොකං උපපජ්ෙන්ති

යථයිදං, ික් යව, සම්මාදිට්ඨි. සම්මාදිට්ඨියා, ික් යව, සමන්නා තා
සත්තාකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ං යල්ොකංඋපපජ්ෙන්තී’’ති. 

306. ‘‘තච්ඡාදිට්ඨිකස්ස, ික් යව, පුරිසපුග් ල්ස්ස යඤ්යචව
කායකම්මංයථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයඤ්චවචීකම්මං…යප.…යඤ්ච 

මයනොකම්මංයථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයාචයචතනායාචපත්ථනා
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යයො ච පණිධි යය ච සඞ් ාරා සබ්යබ යත ධම්මා අනිට්ඨාය අකන්තාය

අමනාපායඅහිතායදු් ාය සංවත්තන්ති.තංකිස්සයහතු? දිට්ඨිහිස්ස [දිට්ඨි

හි (සී. සයා.කං.පී.)], ික් යව, පාපිකා.යසයයථාපි, ික් යව, නිම්බබීෙං

වා යකොසාතකිබීෙං වා තිත්තකල්ාබුබීෙං වා අ්ල්ාය පථවියා [පඨවියා (සී.
සයා.කං.පී.)] නි්ඛිත්තං යඤ්යචවපථවිරසංඋපාදියතියඤ්චආයපොරසං
උපාදියති සබ්බං තං තිත්තකත්තාය කටුකත්තාය අසාතත්තාය සංවත්තති.

තංකිස්ස යහතු? බීෙං හිස්ස [වීෙං (සී. සයා.කං. පී.)], ික් යව, පාපකං.

එවයමවං ය ො, ික් යව, තච්ඡාදිට්ඨිකස්ස පුරිසපුග් ල්ස්ස යඤ්යචව
කායකම්මංයථාදිට්ඨි සමත්තංසමාදින්නංයඤ්චවචීකම්මං…යප.… යඤ්ච
මයනොකම්මං යථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයාචයචතනායාචපත්ථනා
යයො ච පණිධි යය ච සඞ් ාරා සබ්යබ යත ධම්මා අනිට්ඨාය අකන්තාය

අමනාපාය අහිතාය දු් ාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස යහතු? දිට්ඨි හිස්ස, 

ික් යව, පාපිකා’’ති. 

307. ‘‘සම්මාදිට්ඨිකස්ස, ික් යව, පුරිසපුග් ල්ස්ස යඤ්යචව
කායකම්මංයථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයඤ්චවචීකම්මං…යප.…යඤ්ච 

මයනොකම්මංයථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයාචයචතනායාචපත්ථනා
යයොචපණිධියයච සඞ් ාරාසබ්යබයතධම්මාඉට්ඨායකන්තායමනාපාය

හිතායසු ායසංවත්තන්ති.තං කිස්සයහතු? දිට්ඨිහිස්ස, ික් යව, භද්දිකා.

යසයයථාපි, ික් යව, උච්ඡුබීෙං වා සාලිබීෙං වා මුද්දිකාබීෙං වා අ්ල්ාය
පථවියා නි්ඛිත්තං යඤ්යචව පථවිරසං උපාදියති යඤ්ච ආයපොරසං
උපාදියති සබ්බං තං මධුරත්තාය සාතත්තාය අයසචනකත්තාය සංවත්තති.

තංකිස්සයහතු? බීෙංහිස්ස, ික් යව, භද්දකං.එවයමවං ය ො, ික් යව, 
සම්මාදිට්ඨිකස්ස පුරිසපුග් ල්ස්ස යඤ්යචවකායකම්මං යථාදිට්ඨි සමත්තං
සමාදින්නං යඤ්ච වචීකම්මං…යප.… යඤ්ච මයනොකම්මං යථාදිට්ඨි
සමත්තං සමාදින්නං යා ච යචතනා යා ච පත්ථනා යයො ච පණිධි යය ච
සඞ් ාරා සබ්යබ යත ධම්මා ඉට්ඨාය කන්තාය මනාපාය හිතාය සු ාය

සංවත්තන්ති.තංකිස්ස යහතු? දිට්ඨිහිස්ස, ික් යව, භද්දිකා’’ති. 

වග්ය ොදුතියයො. 

3. තති වග්ය ො 

308. ‘‘එකපුග් යල්ො, ික් යව, යල්ොයක උප්පජ්ෙමායනො උප්පජ්ෙති

බහුෙනඅහිතායබහුෙනඅසු ාය, බහුයනොෙනස්ස අනත්ථායඅහිතායදු් ාය 

යදවමනුස්සානං. කතයමො එකපුග් යල්ො? තච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති
විපරීතදස්සයනො. යසො බහුෙනං සද්ධම්මා වුට්ඨායපත්වා අසද්ධම්යම

පතිට්ඨායපති. අයං ය ො, ික් යව, එකපුග් යල්ොයල්ොයකඋප්පජ්ෙමායනො 

උප්පජ්ෙති බහුෙනඅහිතාය බහුෙනඅසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස අනත්ථාය
අහිතායදු් ාය යදවමනුස්සාන’’න්ති. 
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309. ‘‘එකපුග් යල්ො, ික් යව, යල්ොයක උප්පජ්ෙමායනො උප්පජ්ෙති 

බහුෙනහිතාය බහුෙනසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස අත්ථාය හිතාය සු ාය

යදවමනුස්සානං. කතයමො එකපුග් යල්ො? සම්මාදිට්ඨියකො යහොති
අවිපරීතදස්සයනො. යසො බහුෙනං අසද්ධම්මා වුට්ඨායපත්වා සද්ධම්යම

පතිට්ඨායපති. අයං ය ො, ික් යව, එකපුග් යල්ොයල්ොයක උපපජ්ෙමායනො

උප්පජ්ෙති බහුෙනහිතාය බහුෙනසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස අත්ථාය හිතාය
සු ාය යදවමනුස්සාන’’න්ති. 

310. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාත යං එවං

මහාසාවජ්ෙං යථයිදං, ික් යව, තච්ඡාදිට්ඨි. තච්ඡාදිට්ඨිපරමානි, ික් යව, 

මහාසාවජ්ොනී’’ති [වජ්ොනීති(සී.සයා. කං.)]. 

311. ‘‘නාහං, ික් යව, අඤ්ඤංඑකපුග් ල්ම්පිසමනුපස්සාත යයොඑවං

බහුෙනඅහිතාය පටිපන්යනො බහුෙනඅසු ාය, බහුයනො ෙනස්ස අනත්ථාය

අහිතායදු් ාය යදවමනුස්සානංයථයිදං, ික් යව, ම් ලියමොඝපුරියසො.

යසයයථාපි, ික් යව, නදීමුය  ඛිප්පං [ඛිපං (සී.සයා.කං.පී.)] උඩ්යඩයය 

[ඔඩ්යඩයය (සී.), උජ්යඣයය (ක.)] බහූනං මච්ඡානං අහිතාය දු් ාය

අනයාය බයසනාය; එවයමවං ය ො, ික් යව, ම් ලි යමොඝපුරියසො
මනුස්සඛිප්පං මඤ්යඤ යල්ොයක උප්පන්යනො බහූනං සත්තානං අහිතාය
දු් ායඅනයායබයසනායා’’ති. 

312. ‘‘දුර් ායත, ික් යව, ධම්මවිනයය යයො ච සමාදයපති 

[සමාදායපති (?)] යඤ්ච සමාදයපති යයො ච සමාදපියතො තථත්තාය

පටිපජ්ෙති සබ්යබ යත බහුං අපුඤ්ඤං පසවන්ති. තං කිස්ස යහතු? 

දුර් ාතත්තා, ික් යව, ධම්මස්සා’’ති. 

313. ‘‘ස්වා් ායත, ික් යව, ධම්මවිනයයයයො චසමාදයපතියඤ්ච
සමාදයපති යයො ච සමාදපියතො තථත්තාය පටිපජ්ෙති සබ්යබ යත බහුං

පුඤ්ඤං පසවන්ති. තං කිස්ස යහතු? ස්වා් ාතත්තා, ික් යව, 
ධම්මස්සා’’ති. 

314. ‘‘දුර් ායත, ික් යව, ධම්මවිනයය දායයකන මත්තා 

ොනිතබ්බා, යනො පටිග් ාහයකන. තං කිස්ස යහතු? දුර් ාතත්තා, 

ික් යව, ධම්මස්සා’’ති. 

315. ‘‘ස්වා් ායත, ික් යව, ධම්මවිනයය පටිග් ාහයකන මත්තා

ොනිතබ්බා, යනො දායයකන. තං කිස්ස යහතු? ස්වා් ාතත්තා, ික් යව, 
ධම්මස්සා’’ති. 

316. ‘‘දුර් ායත, ික් යව, ධම්මවිනයය යයො ආරද්ධවීරියයො යසො 

දු් ංවිහරති.තංකිස්සයහතු? දුර් ාතත්තා, ික් යව, ධම්මස්සා’’ති. 
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317. ‘‘ස්වා් ායත, ික් යව, ධම්මවිනයයයයොකුසීයතොයසො දු් ං

විහරති.තංකිස්සයහතු? ස්වා් ාතත්තා, ික් යව, ධම්මස්සා’’ති. 

318. ‘‘දුර් ායත, ික් යව, ධම්මවිනයය යයො කුසීයතො යසො සු ං 

විහරති. තංකිස්සයහතු? දුර් ාතත්තා, ික් යව, ධම්මස්සා’’ති. 

319. ‘‘ස්වා් ායත, ික් යව, ධම්මවිනයය යයො ආරද්ධවීරියයො යසො

සු ංවිහරති.තංකිස්සයහතු? ස්වා් ාතත්තා, ික් යව, ධම්මස්සා’’ති. 

320. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, අප්පමත්තයකොපි ගූයථො දුග් න්යධො

යහොති; එවයමවංය ොඅහං, ික් යව, අප්පමත්තකම්පි භවංනවණ්යණත, 
අන්තමයසොඅච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි’’. 

321. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, අප්පමත්තකම්පි මුත්තං දුග් න්ධං
යහොති… අප්පමත්තයකොපි ය යළො දුග් න්යධො යහොති… අප්පමත්තයකොපි

පුබ්යබො දුග් න්යධො යහොති…අප්පමත්තකම්පි යල්ොහිතං දුග් න්ධං යහොති; 

එවයමවං ය ො අහං, ික් යව, අප්පමත්තකම්පි භවං න වණ්යණත, 
අන්තමයසො අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි’’. 

වග්ය ොතතියයො. 

4. චතුත්ථවග්ය ො 

322. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, අප්පමත්තකං ඉමස්තං ෙම්බුදීයප
ආරාමරාමයණයයකං වනරාමයණයයකං භූතරාමයණයයකං 

යපෝ රණිරාමයණයයකං; අථය ොඑතයදවබහුතරංයදිදංඋ්කූල්විකූල්ං

නදීවිදුග් ං  ාණුකණ්ටකට්ඨානං [ ාණුකණ්ඩකධානං (සී. පී.)] 

පබ්බතවිසමං; එවයමවංය ො, ික් යව, අප්පකායතසත්තායයථල්ො, අථ
ය ොඑයතවසත්තා බහුතරායයඔදකා’’. 

323. … එවයමවංය ො, ික් යව, අප්පකායතසත්තායයමනුස්යසසු 

පච්චාොයන්ති; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා යය අඤ්ඤත්ර මනුස්යසහි 
පච්චාොයන්ති. 

… එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය මජ්ඣියමසු

ෙනපයදසු පච්චාොයන්ති; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා යය
පච්චන්තියමසු ෙනපයදසු පච්චාොයන්ති අවිඤ්ඤාතායරසු තල්්ය සු 

[තල්්ඛූසු (ක.)]. 

324. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය 
පඤ්ඤවන්යතො අෙළා අයනළමූ ා පටිබල්ා සුභාසිතදුබ්භාසිතස්ස

අත්ථමඤ්ඤාතුං; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා යය දුප්පඤ්ඤා ෙළා
එළමූ ානපටිබල්ාසුභාසිතදුබ්භාසිතස්ස අත්ථමඤ්ඤාතුං. 
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325. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය අරියයන

පඤ්ඤාච්ඛුනා සමන්නා තා; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා යය 

අවිජ්ො තාසම්මූළ්හා. 

326. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය ල්භන්ති 

තථා තං දස්සනාය; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා යය න ල්භන්ති
තථා තංදස්සනාය. 

327. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය ල්භන්ති 

තථා තප්පයවදිතං ධම්මවිනයං සවනාය; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා 
යයනල්භන්තිතථා තප්පයවදිතංධම්මවිනයංසවනාය. 

328. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකායත සත්තායයසුත්වාධම්මං

ධායරන්ති; අථය ොඑයතවසත්තාබහුතරායයසුත්වාධම්මංන ධායරන්ති. 

329. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය ධාතානං 

[ධතානං (සී. සයා. කං. පී.)] ධම්මානං අත්ථං උපපරි් න්ති; අථ ය ො
එයතවසත්තාබහුතරායයධාතානංධම්මානංඅත්ථංන උපපරි් න්ති. 

330. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය 

අත්ථමඤ්ඤායධම්මමඤ්ඤායධම්මානුධම්මංපටිපජ්ෙන්ති; අථය ොඑයතව
සත්තා බහුතරා යය අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මං න
පටිපජ්ෙන්ති. 

331. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය 

සංයවෙනියයසුඨායනසුසංවිජ්ෙන්ති; අථය ොඑයතවසත්තා බහුතරා යය
සංයවෙනියයසුඨායනසුනසංවිජ්ෙන්ති. 

332. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය සංවිග් ා 

යයොනියසො පදහන්ති; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා යය සංවිග් ා 
යයොනියසොනපදහන්ති. 

333. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය 

වවස්සග් ාරම්මණං කරිත්වා ල්භන්ති සමාධිං [චිත්තස්ස සමාධිං (සී.)] 

ල්භන්ති චිත්තස්යසකග් තං [චිත්තස්යසකග් ං (සී.)]; අථ ය ො එයතව
සත්තා බහුතරා යය වවස්සග් ාරම්මණං කරිත්වා න ල්භන්ති සමාධිං න
ල්භන්තිචිත්තස්යසකග් තං. 

334. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය 

අන්නග් රසග් ානං ල්ාිකයනො; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා යය

අන්නග් රසග් ානංන ල්ාිකයනො, උඤ්යඡනකපාල්ාභයතනයායපන්ති. 
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335. … එවයමවංය ො, ික් යව, අප්පකායතසත්තායය අත්ථරසස්ස

ධම්මරසස්සවිමුත්තිරසස්සල්ාිකයනො; අථය ොඑයතවසත්තාබහුතරායය 

අත්ථරසස්සධම්මරසස්සවිමුත්තිරසස්සනල්ාිකයනො.තස්මාතිහ, ික් යව, 
එවං සි්ඛිතබ්බං – අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස ල්ාිකයනො

භවිස්සාමාති.එවඤ්හියවො, ික් යව, සි්ඛිතබ්බන්ති. 

336-338. ‘‘යසයයථාපි, ික් යව, අප්පමත්තකං ඉමස්තං ෙම්බුදීයප
ආරාමරාමයණයයකං වනරාමයණයයකං භූතරාමයණයයකං 

යපෝ රණිරාමයණයයකං; අථය ොඑතයදවබහුතරංයදිදංඋ්කූල්විකූල්ං

නදීවිදුග් ං  ාණුකණ්ටකට්ඨානං පබ්බතවිසමං. එවයමවං ය ො, ික් යව, 

අප්පකායතසත්තායය මනුස්සාචුතාමනුස්යසසුපච්චාොයන්ති, අථය ො
එයතව සත්තා බහුතරා යය මනුස්සා චුතා නිරයය පච්චාොයන්ති…යප.…
තිරච්ඡානයයොනියාපච්චාොයන්ති…යප.…යපත්තිවිසයය පච්චාොයන්ති’’. 

339-341. … එවයමවංය ො, ික් යව, අප්පකායතසත්තායය මනුස්සා

චුතායදයවසුපච්චාොයන්ති; අථය ොඑයතවසත්තාබහුතරා යයමනුස්සා
චුතා නිරයය පච්චාොයන්ති… තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාොයන්ති… 
යපත්තිවිසයයපච්චාොයන්ති. 

342-344. … එවයමවංය ො, ික් යව, අප්පකායතසත්තායයයදවා 

චුතායදයවසුපච්චාොයන්ති; අථය ොඑයතවසත්තාබහුතරායයයදවා චුතා
නිරයය පච්චාොයන්ති… තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාොයන්ති…
යපත්තිවිසයය පච්චාොයන්ති. 

345-347. … එවයමවංය ො, ික් යව, අප්පකායතසත්තායයයදවා 

චුතාමනුස්යසසුපච්චාොයන්ති; අථය ොඑයතවසත්තාබහුතරායයයදවා
චුතා නිරයය පච්චාොයන්ති… තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාොයන්ති…
යපත්තිවිසයයපච්චාොයන්ති. 

348-350. … එවයමවංය ො, ික් යව, අප්පකායතසත්තායයනිරයා 

චුතාමනුස්යසසුපච්චාොයන්ති; අථය ොඑයතවසත්තාබහුතරායයනිරයා
චුතා නිරයය පච්චාොයන්ති… තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාොයන්ති…
යපත්තිවිසයයපච්චාොයන්ති. 

351-353. … එවයමවංය ො, ික් යව, අප්පකායතසත්තායයනිරයා 

චුතා යදයවසු පච්චාොයන්ති; අථ ය ො එයතව සත්තා බහුතරා යය නිරයා
චුතා නිරයය පච්චාොයන්ති… තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාොයන්ති…
යපත්තිවිසයයපච්චාොයන්ති. 

354-356. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය

තිරච්ඡානයයොනියාචුතාමනුස්යසසුපච්චාොයන්ති; අථය ොඑයතවසත්තා 
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බහුතරා යය තිරච්ඡානයයොනියා චුතා නිරයය පච්චාොයන්ති…
තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාොයන්ති…යපත්තිවිසයයපච්චාොයන්ති. 

357-359. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය 

තිරච්ඡානයයොනියා චුතා යදයවසු පච්චාොයන්ති; අථ ය ො එයතව සත්තා
බහුතරා යය තිරච්ඡානයයොනියා චුතා නිරයය පච්චාොයන්ති…
තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාොයන්ති…යපත්තිවිසයයපච්චාොයන්ති. 

360-362. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය 

යපත්තිවිසයා චුතා මනුස්යසසු පච්චාොයන්ති; අථ ය ො එයතව සත්තා
බහුතරායය යපත්තිවිසයාචුතානිරයයපච්චාොයන්ති…තිරච්ඡානයයොනියා
පච්චාොයන්ති… යපත්තිවිසයයපච්චාොයන්ති. 

363-365. … එවයමවං ය ො, ික් යව, අප්පකා යත සත්තා යය

යපත්තිවිසයාචුතායදයවසුපච්චාොයන්ති; අථය ො එයතවසත්තාබහුතරා
යය යපත්තිවිසයා චුතා නිරයය පච්චාොයන්ති… තිරච්ඡානයයොනියා 
පච්චාොයන්ති…යපත්තිවිසයයපච්චාොයන්ති. 

වග්ය ොචතුත්යථො. 
ෙම්බුදීපයපයයායල්ොනිට්ඨියතො. 
එකධම්මපාළියසොළසයමො. 

17. පසාදකරධම්මවග්ය ො 

366-381. ‘‘අද්ධතදං, ික් යව, ල්ාභානං යදිදං ආරඤ්ඤිකත්තං 

[අරඤ්ඤකත්තං (සබ්බත්ථ)] …යප.… පිණ්ඩපාතිකත්තං…
පංසුකූලිකත්තං… යතචීවරිකත්තං… ධම්මකථිකත්තං… විනයධරත්තං 

[විනයධරකත්තං (සයා. කං. පී. ක.)] … බාහුසච්චං… ථාවයරයයං…
ආකප්පසම්පදා… පරිවාරසම්පදා… මහාපරිවාරතා… යකොල්පුත්ති… 
වණ්ණයපෝ රතා… කල්යාණවා්කරණතා… අප්පිච්ඡතා…
අප්පාබාධතා’’ති. 

යසොළසපසාදකරධම්මානිට්ඨිතා. 

පසාදකරධම්මවග්ය ොසත්තරසයමො. 

18. අපරඅච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ය ො 

382. ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි යච, ික් යව, ික්ඛු පඨමං ඣානං

භායවති, අයං වුච්චති, ික් යව – ‘ික්ඛු අරිත්තජ්ඣායනො විහරති, 

සත්ථුසාසනකයරො ඔවාදපතිකයරො, අයමොඝං රට්ඨපිණ්ඩං භුඤ්ෙති’. යකො
පනවායදොයයනංබහුලීකයරොන්තී’’ති! 
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383-389. ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පියච, ික් යව, ික්ඛු දුතියංඣානං
භායවති…යප.… තතියං ඣානං භායවති…යප.… චතුත්ථං ඣානං 
භායවති…යප.… යමත්තං යචයතොවිමුත්තිං භායවති…යප.… කරුණං
යචයතොවිමුත්තිංභායවති…යප.… මුදිතං යචයතොවිමුත්තිංභායවති…යප.…
උයප් ංයචයතොවිමුත්තිං භායවති…යප.…. 

390-393. කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පොයනො සතිමා 

වියනයය යල්ොයක අිකජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු යවදනානුපස්සී
විහරති…යප.… චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරති…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පොයනො සතිමා වියනයය යල්ොයක
අිකජ්ඣායදොමනස්සං. 

394-397. අනුප්පන්නානංපාපකානංඅකුසල්ානංධම්මානං අනුප්පාදාය

ඡන්දං ෙයනති වායමති වීරියං [විරියං (සී. සයා. කං. පී.)] ආරභති චිත්තං

පග් ණ්හාති පදහති; උප්පන්නානං පාපකානං අකුසල්ානං ධම්මානං
පහානායඡන්දංෙයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 
අනුප්පන්නානංකුසල්ානංධම්මානංඋප්පාදායඡන්දංෙයනතිවායමතිවීරියං

ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති; උප්පන්නානං කුසල්ානං ධම්මානං
ඨිතියාඅසම්යමොසාය ිකයයයොභාවායයවපු්ල්ායභාවනායපාරිපූරියාඡන්දං
ෙයනතිවායමතිවීරියංආරභති චිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 

398-401. ඡන්දසමාධිපධානසඞ් ාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති… 
වීරියසමාධිපධානසඞ් ාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති… 

චිත්තසමාධිපධානසඞ් ාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති… 

වීමංසාසමාධිපධානසඞ් ාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභායවති…. 

402-406. සද්ධින්ද්රියං භායවති… වීරියින්ද්රියං භායවති… සතින්ද්රියං
භායවති…සමාධින්ද්රියංභායවති…පඤ්ඤින්ද්රියංභායවති…. 

407-411. සද්ධාබල්ං භායවති… වීරියබල්ං භායවති… සතිබල්ං 
භායවති…සමාධිබල්ංභායවති…පඤ්ඤාබල්ං භායවති…. 

412-418. සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති… ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති… පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති…උයප් ාසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවති…. 

419-426. සම්මාදිට්ඨිං භායවති… සම්මාසඞ්කප්පං භායවති… 
සම්මාවාචංභායවති…සම්මාකම්මන්තංභායවති…සම්මාආජීවංභායවති…
සම්මාවායාමං භායවති…සම්මාසතිංභායවති…සම්මාසමාධිංභායවති…. 
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427-434. [දී. නි. 2.173; ම. නි. 2.249; අ. නි. 8.65] අජ්ඣත්තං
රූපසඤ්ඤීබහිද්ධාරූපානිපස්සතිපරිත්තානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි.‘තානි
අිකභුයයොනාතපස්සාමී’ති–එවංසඤ්ඤීයහොති… අජ්ඣත්තංරූපසඤ්ඤී

බහිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානිසුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානිඅිකභුයය
ොනාතපස්සාමී’ති–එවංසඤ්ඤීයහොති…අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා
රූපානි පස්සති පරිත්තානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අිකභුයය ොනාත 
පස්සාමී’ති–එවංසඤ්ඤීයහොති…අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීබහිද්ධාරූපානි
පස්සති අප්පමාණානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අිකභුයය ොනාත
පස්සාමී’ති–එවංසඤ්ඤී යහොති…අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීබහිද්ධාරූපානි
පස්සති නීල්ානි නීල්වණ්ණානි නීල්නිදස්සනානි නීල්නිභාසානි. ‘තානි
අිකභුයයොනාතපස්සාමී’ති– එවංසඤ්ඤීයහොති…අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී
බහිද්ධාරූපානිපස්සතිපීතානිපීතවණ්ණානි පීතනිදස්සනානිපීතනිභාසානි.
‘තානි අිකභුයය ොනාත පස්සාමී’ති – එවංසඤ්ඤී යහොති… අජ්ඣත්තං
අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති යල්ොහිතකානි යල්ොහිතකවණ්ණානි 
යල්ොහිතකනිදස්සනානි යල්ොහිතකනිභාසානි. ‘තානි අිකභුයය ොනාත 
පස්සාමී’ති එවංසඤ්ඤී යහොති… අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි
පස්සති ඔදාතානිඔදාතවණ්ණානිඔදාතනිදස්සනානිඔදාතනිභාසානි. ‘තානි
අිකභුයයොනාත පස්සාමී’ති–එවංසඤ්ඤීයහොති…. 

435-442. රූපී රූපානි පස්සති… අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා
රූපානිපස්සතිසුභන්යතව අධිමුත්යතො යහොති… සබ්බයසොරූපසඤ්ඤානං
සමති්කමාපටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ් මානානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා
අනන්යතො ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති…
සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං සමති්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති… සබ්බයසො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමති්කම්ම නත්ථිකිඤ්චීතිආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
උපසම්පජ්ෙ විහරති… සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමති්කම්ම
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති… සබ්බයසො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමති්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
උපසම්පජ්ෙ විහරති…. 

443-452. පථවීකසිණං භායවති… ආයපොකසිණං භායවති…
යතයෙොකසිණං භායවති…වායයොකසිණංභායවති…නීල්කසිණංභායවති…
පීතකසිණංභායවති…යල්ොහිතකසිණංභායවති… ඔදාතකසිණංභායවති…
ආකාසකසිණංභායවති…විඤ්ඤාණකසිණංභායවති…. 

453-462. අසුභසඤ්ඤං භායවති… මරණසඤ්ඤං භායවති… ආහායර 
පටිකූල්සඤ්ඤං භායවති… සබ්බයල්ොයක අනිකරතිසඤ්ඤං 

[අනිකරතසඤ්ඤං(සී. සයා.කං.පී.)] භායවති…අනිච්චසඤ්ඤංභායවති…
අනිච්යච දු් සඤ්ඤං භායවති… දු්ය  අනත්තසඤ්ඤං භායවති…
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පහානසඤ්ඤං භායවති… විරා සඤ්ඤං භායවති… නියරොධසඤ්ඤං
භායවති…. 

463-472. අනිච්චසඤ්ඤං භායවති… අනත්තසඤ්ඤං භායවති… 
මරණසඤ්ඤං භායවති…ආහායරපටිකූල්සඤ්ඤංභායවති…සබ්බයල්ොයක 
අනිකරතිසඤ්ඤං භායවති… අට්ඨිකසඤ්ඤං භායවති… පුළවකසඤ්ඤං 

[පුළුවකසඤ්ඤං (ක.)] භායවති… විනීල්කසඤ්ඤං භායවති… 
විච්ඡිද්දකසඤ්ඤංභායවති…උද්ධුමාතකසඤ්ඤංභායවති…. 

473-482. බුද්ධානුස්සතිං භායවති… ධම්මානුස්සතිං භායවති…
සඞ්ඝානුස්සතිංභායවති…සීල්ානුස්සතිංභායවති… චා ානුස්සතිංභායවති…
යදවතානුස්සතිං භායවති… ආනාපානස්සතිං භායවති… මරණස්සතිං
භායවති…කාය තාසතිංභායවති…උපසමානුස්සතිංභායවති…. 

483-492. පඨමජ්ඣානසහ තං සද්ධින්ද්රියං භායවති… වීරියින්ද්රියං
භායවති… සතින්ද්රියං භායවති… සමාධින්ද්රියං භායවති… පඤ්ඤින්ද්රියං
භායවති…සද්ධාබල්ංභායවති… වීරියබල්ංභායවති…සතිබල්ංභායවති…
සමාධිබල්ංභායවති…පඤ්ඤාබල්ංභායවති…. 

493-562. ‘‘දුතියජ්ඣානසහ තං…යප.…
තතියජ්ඣානසහ තං…යප.… චතුත්ථජ්ඣානසහ තං…යප.…
යමත්තාසහ තං…යප.…කරුණාසහ තං…යප.…මුදිතාසහ තං…යප.… 

උයප් ාසහ තංසද්ධින්ද්රියංභායවති…වීරියින්ද්රියංභායවති…සතින්ද්රියං 
භායවති… සමාධින්ද්රියං භායවති… පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති… සද්ධාබල්ං
භායවති…වීරියබල්ංභායවති…සතිබල්ංභායවති…සමාධිබල්ංභායවති…

පඤ්ඤාබල්ං භායවති. අයං වුච්චති, ික් යව – ‘ික්ඛු අරිත්තජ්ඣායනො

විහරතිසත්ථුසාසනකයරො ඔවාදපතිකයරො, අයමොඝං රට්ඨපිණ්ඩංභුඤ්ෙති’.
යකොපනවායදොයයනං බහුලීකයරොන්තී’’ති! 

අපරඅච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ය ොඅට්ඨාරසයමො. 

19. කා  තාසතිවග්ය ො 

563. ‘‘යස්ස කස්සචි, ික් යව, මහාසමුද්යදො යචතසා ඵුයටො

අන්යතො ධාතස්සකුන්නදියයොයාකාචිසමුද්දඞ් මා; එවයමවං, ික් යව, 

යස්සකස්සචිකාය තාසතිභාවිතාබහුලීකතා අන්යතො ධාතස්සකුසල්ා
ධම්මා යයයකචිවිජ්ොභාගියා’’ති. 

564-570. ‘‘එකධම්යමො, ික් යව, භාවියතො බහුලීකයතො මහයතො
සංයව ාය සංවත්තති… මහයතො අත්ථාය සංවත්තති… මහයතො
යයො ්ය මාය සංවත්තති… සතිසම්පෙඤ්ඤාය සංවත්තති…
ඤාණදස්සනප්පටිල්ාභාය සංවත්තති… දිට්ඨධම්මසු විහාරාය සංවත්තති…
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විජ්ොවිමුත්ති ල්සච්ඡිකිරියාය සංවත්තති. කතයමො එකධම්යමො? කාය තා

සති. අයං ය ො, ික් යව, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො මහයතො
සංයව ාය සංවත්තති… මහයතො අත්ථාය සංවත්තති… මහයතො
යයො ්ය මාය සංවත්තති… සතිසම්පෙඤ්ඤාය සංවත්තති…
ඤාණදස්සනප්පටිල්ාභාය සංවත්තති… දිට්ඨධම්මසු විහාරාය සංවත්තති… 

විජ්ොවිමුත්ති ල්සච්ඡිකිරියායසංවත්තතී’’ති. 

571. ‘‘එකධම්යම, ික් යව, භාවියත බහුලීකයතකායයොපිපස්සම්භති, 

චිත්තම්පිපස්සම්භති, විත්කවිචාරාපි වූපසම්මන්ති, යකවල්ාපිවිජ්ොභාගියා

ධම්මාභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති.කතමස්තං එකධම්යම? කාය තායසතියා.

ඉමස්තං ය ො, ික් යව, එකධම්යම භාවියත බහුලීකයත කායයොපි

පස්සම්භති, චිත්තම්පිපස්සම්භති, විත්කවිචාරාපි වූපසම්මන්ති, යකවල්ාපි
විජ්ොභාගියාධම්මාභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්තී’’ති. 

572. ‘‘එකධම්යම, ික් යව, භාවියත බහුලීකයත අනුප්පන්නා යචව 

අකුසල්ා ධම්මා නුප්පජ්ෙන්ති, උප්පන්නා ච අකුසල්ා ධම්මා පහීයන්ති.

කතමස්තං එකධම්යම? කාය තාය සතියා. ඉමස්තං ය ො, ික් යව, 
එකධම්යම භාවියත බහුලීකයත අනුප්පන්නා යචව අකුසල්ා ධම්මා

නුප්පජ්ෙන්ති, උප්පන්නාචඅකුසල්ාධම්මා පහීයන්තී’’ති. 

573. ‘‘එකධම්යම, ික් යව, භාවියත බහුලීකයත අනුප්පන්නා යචව

කුසල්ා ධම්මා උප්පජ්ෙන්ති, උප්පන්නා ච කුසල්ා ධම්මා ිකයයයොභාවාය

යවපු්ල්ාය සංවත්තන්ති. කතමස්තං එකධම්යම? කාය තාය සතියා.

ඉමස්තංය ො, ික් යව, එකධම්යමභාවියතබහුලීකයතඅනුප්පන්නායචව 

කුසල්ා ධම්මා උප්පජ්ෙන්ති, උප්පන්නා ච කුසල්ා ධම්මා ිකයයයොභාවාය
යවපු්ල්ාය සංවත්තන්තී’’ති. 

574. ‘‘එකධම්යම, ික් යව, භාවියතබහුලීකයතඅවිජ්ොපහීයති, විජ්ො

උප්පජ්ෙති, අස්තමායනොපහීයති, අනුසයාසමුග්ඝාතං ච්ඡන්ති, සංයයොෙනා 

පහීයන්ති. කතමස්තං එකධම්යම? කාය තාය සතියා. ඉමස්තං ය ො, 

ික් යව, එකධම්යම භාවියතබහුලීකයතඅවිජ්ොපහීයති, විජ්ොඋප්පජ්ෙති, 

අස්තමායනො පහීයති, අනුසයා සමුග්ඝාතං  ච්ඡන්ති, සංයයොෙනා
පහීයන්තී’’ති. 

575-576. ‘‘එකධම්යමො, ික් යව, භාවියතො බහුලීකයතො
පඤ්ඤාපයභදාය සංවත්තති… අනුපාදාපරිනිබ්බානාය සංවත්තති. කතයමො

එකධම්යමො? කාය තා සති. අයං ය ො, ික් යව, එකධම්යමො භාවියතො
බහුලීකයතො පඤ්ඤාපයභදාය සංවත්තති… අනුපාදාපරිනිබ්බානාය 

සංවත්තතී’’ති. 
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577-579. ‘‘එකධම්යම, ික් යව, භාවියත බහුලීකයත
අයනකධාතුපටියවයධො යහොති… නානාධාතුපටියවයධො යහොති…

අයනකධාතුපටිසම්ිකදා යහොති. කතමස්තං එකධම්යම? කාය තාය සතියා.

ඉමස්තං ය ො, ික් යව, එකධම්යම භාවියත බහුලීකයත
අයනකධාතුපටියවයධො යහොති… නානාධාතුපටියවයධො යහොති…
අයනකධාතුපටිසම්ිකදා යහොතී’’ති. 

580-583. ‘‘එකධම්යමො, ික් යව, භාවියතො බහුලීකයතො 
යසොතාපත්ති ල්සච්ඡිකිරියාය සංවත්තති… සකදා ාත ල්සච්ඡිකිරියාය 
සංවත්තති… අනා ාත ල්සච්ඡිකිරියාය සංවත්තති…

අරහත්ත ල්සච්ඡිකිරියාය සංවත්තති.කතයමොඑකධම්යමො? කාය තාසති.

අයං ය ො, ික් යව, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො
යසොතාපත්ති ල්සච්ඡිකිරියාය සංවත්තති… සකදා ාත ල්සච්ඡිකිරියාය
සංවත්තති… අනා ාත ල්සච්ඡිකිරියාය සංවත්තති… 

අරහත්ත ල්සච්ඡිකිරියායසංවත්තතී’’ති. 

584-599. ‘‘එකධම්යමො, ික් යව, භාවියතො බහුලීකයතො
පඤ්ඤාපටිල්ාභාය සංවත්තති… පඤ්ඤාවුද්ධියා සංවත්තති…
පඤ්ඤායවපු්ල්ාය සංවත්තති… මහාපඤ්ඤතාය සංවත්තති…
පුථුපඤ්ඤතාය සංවත්තති… විපුල්පඤ්ඤතාය සංවත්තති…

 ම්භීරපඤ්ඤතායසංවත්තති…අසාමන්තපඤ්ඤතාය [අසමත්ථපඤ්ඤතාය

(සයා.කං.), අසමත්තපඤ්ඤතාය(ක.), අසමන්තපඤ්ඤතාය (ටීකා)පටි.ම.

අට්ඨ. 2.3.1 පස්සිතබ්බං] සංවත්තති… භූරිපඤ්ඤතාය සංවත්තති…
පඤ්ඤාබාහු්ල්ාය සංවත්තති… සීඝපඤ්ඤතාය සංවත්තති…

ල්හුපඤ්ඤතාය සංවත්තති… හාසපඤ්ඤතාය [හාසුපඤ්ඤතාය (සී. පී.)] 
සංවත්තති…ෙවනපඤ්ඤතායසංවත්තති…ති් පඤ්ඤතායසංවත්තති…

නිබ්යබධිකපඤ්ඤතාය සංවත්තති. කතයමො එකධම්යමො? කාය තා සති.

අයං ය ො, ික් යව, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො පඤ්ඤාපටිල්ාභාය
සංවත්තති…පඤ්ඤාවුද්ධියාසංවත්තති…පඤ්ඤායවපු්ල්ායසංවත්තති… 

මහාපඤ්ඤතායසංවත්තති…පුථුපඤ්ඤතායසංවත්තති…විපුල්පඤ්ඤතාය
සංවත්තති…  ම්භීරපඤ්ඤතාය සංවත්තති… අසාමන්තපඤ්ඤතාය
සංවත්තති…භූරිපඤ්ඤතායසංවත්තති… පඤ්ඤාබාහු්ල්ායසංවත්තති…
සීඝපඤ්ඤතාය සංවත්තති…ල්හුපඤ්ඤතාය සංවත්තති… හාසපඤ්ඤතාය
සංවත්තති…ෙවනපඤ්ඤතායසංවත්තති…ති් පඤ්ඤතායසංවත්තති… 

නිබ්යබධිකපඤ්ඤතායසංවත්තතී’’ති. 

කාය තාසතිවග්ය ොඑකූනවීසතියමො. 
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20. අමතවග්ය ො 

600. ‘‘අමතං යත, ික් යව, න පරිභුඤ්ෙන්ති යය කාය තාසතිං න

පරිභුඤ්ෙන්ති. අමතං යත, ික් යව, පරිභුඤ්ෙන්ති යය කාය තාසතිං
පරිභුඤ්ෙන්තී’’ති. 

601. ‘‘අමතං යතසං, ික් යව, අපරිභුත්තං යයසං කාය තාසති 

අපරිභුත්තා. අමතං යතසං, ික් යව, පරිභුත්තං යයසං කාය තාසති
පරිභුත්තා’’ති. 

602. ‘‘අමතංයතසං, ික් යව, පරිහීනංයයසංකාය තාසතිපරිහීනා. 

අමතංයතසං, ික් යව, අපරිහීනංයයසංකාය තාසතිඅපරිහීනා’’ති. 

603. ‘‘අමතං යතසං, ික් යව, විරද්ධං යයසං කාය තාසති විරද්ධා.

අමතං යතසං, ික් යව, ආරද්ධං [අවිරද්ධං (ක.)] යයසං කාය තාසති
ආරද්ධා’’ති. 

604. ‘‘අමතං යත, ික් යව, පමාදිංසු යය කාය තාසතිං පමාදිංසු. 

අමතංයත, ික් යව, නපමාදිංසුයයකාය තාසතිංනපමාදිංසු’’. 

605. ‘‘අමතං යතසං, ික් යව, පමුට්ඨං යයසංකාය තාසති පමුට්ඨා.

අමතංයතසං, ික් යව, අප්පමුට්ඨංයයසංකාය තාසතිඅප්පමුට්ඨා’’ති. 

606. ‘‘අමතං යතසං, ික් යව, අනායසවිතං යයසං කාය තාසති 

අනායසවිතා. අමතං යතසං, ික් යව, ආයසවිතං යයසං කාය තාසති
ආයසවිතා’’ති. 

607. ‘‘අමතංයතසං, ික් යව, අභාවිතංයයසංකාය තාසතිඅභාවිතා. 

අමතංයතසං, ික් යව, භාවිතංයයසංකාය තාසතිභාවිතා’’ති. 

608. ‘‘අමතං යතසං, ික් යව, අබහුලීකතං යයසං කාය තාසති

අබහුලීකතා. අමතං යතසං, ික් යව, බහුලීකතං යයසං කාය තාසති
බහුලීකතා’’ති. 

609. ‘‘අමතං යතසං, ික් යව, අනිකඤ්ඤාතං යයසං කාය තාසති 

අනිකඤ්ඤාතා. අමතං යතසං, ික් යව, අිකඤ්ඤාතං යයසං කාය තාසති
අිකඤ්ඤාතා’’ති. 

610. ‘‘අමතං යතසං, ික් යව, අපරිඤ්ඤාතං යයසං කාය තාසති 

අපරිඤ්ඤාතා. අමතං යතසං, ික් යව, පරිඤ්ඤාතං යයසං කාය තාසති
පරිඤ්ඤාතා’’ති. 
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611. ‘‘අමතං යතසං, ික් යව, අසච්ඡිකතං යයසං කාය තාසති 

අසච්ඡිකතා. අමතං යතසං, ික් යව, සච්ඡිකතං යයසං කාය තාසති

සච්ඡිකතා’’ති. (….) [(එකකනිපාතස්ස සුත්තසහස්සං සමත්තං.) (සී. සයා.
කං. පී.)] 

(ඉදමයවොච භ වා. අත්තමනා යත ික්ඛූ භ වයතො භාසිතං 

අිකනන්දුන්ති.) [( ) එත්ථන්තයර පායඨො සී. සයා. කං. පී. යපොත්ථයකසු
නත්ථි] 

අමතවග්ය ොවීසතියමො. 
එකකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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