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චත්තාරිබ්රේමවිොරඣානානිකසොළසක්ඛත්තුොනි ............................... 63 

අසුභඣානංකසොළසක්ඛත්තුෙං........................................................... 65 

අරූපාවචරකුසෙං ................................................................................. 65 

චත්තාරිඅරූපඣානානි [අරූපජ්ඣානානි (සී.  සයා]). 

කසොළසක්ඛත්තුොනි .......................................................................... 65 
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වීසතිමොනයා................................................................................. 117 

ඡන්දාධිපකතය්යසුද්ධිෙපටිපදා .......................................................... 118 

ඡන්දාධිපකතයයසුද්ධිෙසුඤ්ඤතා ...................................................... 120 

දුතියාදිමග්ගවිපාකෙො ........................................................................ 126 

අකුසෙවිපාෙඅබ්යාෙතං ...................................................................... 127 

අකුසෙවිපාෙපඤ්චවිඤ්ඤාණානි ....................................................... 127 

අකුසෙවිපාෙමකනොධාතු ................................................................... 128 

අකුසෙවිපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු .................................................... 129 

අකෙතුෙකිරියාඅබ්යාෙතං.................................................................... 130 

කිරියාමකනොධාතු.............................................................................. 130 



අභිධම්මපිටකෙ   ධම්මසඞ්ගණීපාළ 

iv 

පටුන 

කිරියාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකසොමනස්සසෙගතා .................................. 130 

කිරියාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුඋකපක්ඛාසෙගතා .................................... 132 

සකෙතුෙොමාවචරකිරියා.................................................................... 132 

රූපාවචරකිරියා ................................................................................ 133 

අරූපාවචරකිරියා ............................................................................. 133 

2. රූපෙණ්ඩං .......................................................................................... 140 

උද්කදකසො .......................................................................................... 140 
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අභිධම්මපිටකෙ 

ධම්මසඞ්ගණීපාළි 

මාතිො 

1. තිෙමාතිො 

1. (ෙ(කුසො ධම්මා. 

(ඛ(අකුසොධම්මා. 

(ග(අබ්යාෙතාධම්මා. 

2. (ෙ(සුඛාය කවදනායසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ග(අදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තාධම්මා. 

3. (ෙ(විපාො ධම්මා. 

(ඛ(විපාෙධම්මධම්මා. 

(ග(කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා. 

4. (ෙ( උපාදිණ්ණුපාදානියා [උපාදින්නුපාදානියා)සයා.(] ධම්මා. 

(ඛ(අනුපාදිණ්ණුපාදානියාධම්මා. 

(ග(අනුපාදිණ්ණඅනුපාදානියා [අනුපාදින්නානුපාදානියා)සයා.(] ධම්මා. 

5. (ෙ( සංකිලිට්ඨසංකිකෙසිොධම්මා. 

(ඛ(අසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිොධම්මා. 

(ග(අසංකිලිට්ඨඅසංකිකෙසිො [අසංකිලිට්ඨාසංකිකෙසිො)සයා.(] ධම්මා. 

6. (ෙ( සවිතක්ෙසවිචාරා ධම්මා. 

(ඛ(අවිතක්ෙවිචාරමත්තාධම්මා. 

(ග(අවිතක්ෙඅවිචාරා [අවිතක්ොවිචාරා (සයා.(] ධම්මා. 

7. (ෙ(පීතිසෙගතා ධම්මා. 

(ඛ(සුඛසෙගතාධම්මා. 

(ග(උකපක්ඛාසෙගතාධම්මා. 
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8. (ෙ(දස්සකනන පොතබ්බ්ාධම්මා. 

(ඛ(භාවනායපොතබ්බ්ාධම්මා. 

(ග(කනවදස්සකනනනභාවනායපොතබ්බ්ාධම්මා. 

9. (ෙ(දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුොධම්මා. 

(ඛ(භාවනායපොතබ්බ්කෙතුොධම්මා. 

(ග(කනවදස්සකනනනභාවනායපොතබ්බ්කෙතුොධම්මා. 

10. (ෙ( ආචයගාමිකනො ධම්මා. 

(ඛ(අපචයගාමිකනොධම්මා. 

(ග( කනවාචයගාමිනාපචයගාමිකනො [කනවාචයගාමිකනො නාපචයගාමිකනො

)සයා.(] ධම්මා. 

11. (ෙ(කසක්ඛා ධම්මා. 

(ඛ(අකසක්ඛාධම්මා. 

(ග(කනවකසක්ඛනාකසක්ඛා [කනවකසක්ඛානාකසක්ඛා (සී.සයා.(] ධම්මා. 

12. (ෙ(පරිත්තා ධම්මා. 

(ඛ(මෙග්ගතාධම්මා. 

(ග(අප්පමාණාධම්මා. 

13. (ෙ( පරිත්තාරම්මණාධම්මා. 

(ඛ(මෙග්ගතාරම්මණා ධම්මා. 

(ග(අප්පමාණාරම්මණාධම්මා. 

14. (ෙ(හීනා ධම්මා. 

(ඛ(මජ්ඣිමාධම්මා. 

(ග(පණීතාධම්මා. 

15. (ෙ( මිච්ඡත්තනියතාධම්මා. 

(ඛ(සම්මත්තනියතාධම්මා. 

(ග(අනියතාධම්මා. 

16. (ෙ( මග්ගාරම්මණාධම්මා. 
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(ඛ(මග්ගකෙතුොධම්මා. 

(ග(මග්ගාධිපතිකනොධම්මා. 

17. (ෙ( උප්පන්නාධම්මා. 

(ඛ(අනුප්පන්නාධම්මා. 

(ග(උප්පාදිකනොධම්මා. 

18. (ෙ(අතීතා ධම්මා. 

(ඛ(අනාගතාධම්මා. 

(ග(පච්චුප්පන්නාධම්මා. 

19. (ෙ( අතීතාරම්මණාධම්මා. 

(ඛ(අනාගතාරම්මණාධම්මා. 

(ග(පච්චුප්පන්නාරම්මණාධම්මා. 

20. (ෙ( අජ්ඣත්තාධම්මා. 

(ඛ(බ්හිද්ධාධම්මා. 

(ග(අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාධම්මා. 

21. (ෙ( අජ්ඣත්තාරම්මණාධම්මා. 

(ඛ(බ්හිද්ධාරම්මණාධම්මා. 

(ග(අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණාධම්මා. 

22. (ෙ( සනිදස්සනසප්පටිඝාධම්මා. 

(ඛ(අනිදස්සනසප්පටිඝාධම්මා. 

(ග(අනිදස්සනඅප්පටිඝා [අනිදස්සනාප්පටිඝා (සයා.(] ධම්මා. 

තිෙමාතිො. 

2. දුෙමාතිො 

කෙතුකගොච්ඡෙං 

1. (ෙ(කෙතූ ධම්මා. 

(ඛ(නකෙතූධම්මා. 

2. (ෙ(සකෙතුො ධම්මා. 

(ඛ(අකෙතුොධම්මා. 
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3. (ෙ( කෙතුසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(කෙතුවිප්පයුත්තාධම්මා. 

4. (ෙ(කෙතූකචව ධම්මාසකෙතුොච. 

(ඛ(සකෙතුොකචවධම්මානචකෙතූ. 

5. (ෙ(කෙතූකචව ධම්මාකෙතුසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(කෙතුසම්පයුත්තාකචවධම්මානචකෙතූ. 

6. (ෙ(නකෙතූකඛො පනධම්මාසකෙතුොපි. 

(ඛ(අකෙතුොපි. 

කෙතුකගොච්ඡෙං. 

චූළන්තරදුෙං 

7. (ෙ( සප්පච්චයාධම්මා. 

(ඛ(අප්පච්චයාධම්මා. 

8. (ෙ(සඞ්ඛතා ධම්මා. 

(ඛ(අසඞ්ඛතාධම්මා. 

9. (ෙ(සනිදස්සනා ධම්මා. 

(ඛ(අනිදස්සනාධම්මා. 

10. (ෙ( සප්පටිඝා ධම්මා. 

(ඛ(අප්පටිඝාධම්මා. 

11. (ෙ(රූපිකනො ධම්මා. 

(ඛ(අරූපිකනොධම්මා. 

12. (ෙ(කෙොකියා ධම්මා. 

(ඛ(කෙොකුත්තරාධම්මා. 

13. (ෙ(කෙනචි විඤ්කඤයයාධම්මා. 

(ඛ(කෙනචිනවිඤ්කඤයයාධම්මා. 

චූළන්තරදුෙං. 

ආසවකගොච්ඡෙං 

14. (ෙ(ආසවා ධම්මා. 
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(ඛ(කනොආසවාධම්මා. 

15. (ෙ(සාසවා ධම්මා. 

(ඛ(අනාසවාධම්මා. 

16. (ෙ( ආසවසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(ආසවවිප්පයුත්තාධම්මා. 

17. (ෙ(ආසවාකචව ධම්මාසාසවාච. 

(ඛ(සාසවාකචවධම්මාකනොචආසවා. 

18. (ෙ(ආසවා කචවධම්මාආසවසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(ආසවසම්පයුත්තාකචවධම්මාකනොචආසවා. 

19. (ෙ( ආසවවිප්පයුත්තාකඛොපනධම්මාසාසවාපි. 

(ඛ(අනාසවාපි. 

ආසවකගොච්ඡෙං. 

සංකයොජනකගොච්ඡෙං 

20. (ෙ(සංකයොජනා ධම්මා. 

(ඛ(කනොසංකයොජනාධම්මා. 

21. (ෙ( සංකයොජනියා ධම්මා. 

(ඛ(අසංකයොජනියාධම්මා. 

22. (ෙ( සංකයොජනසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(සංකයොජනවිප්පයුත්තාධම්මා. 

23. (ෙ(සංකයොජනා කචවධම්මාසංකයොජනියාච. 

(ඛ(සංකයොජනියාකචවධම්මාකනොචසංකයොජනා. 

24. (ෙ(සංකයොජනා කචවධම්මාසංකයොජනසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(සංකයොජනසම්පයුත්තාකචවධම්මාකනොචසංකයොජනා. 

25. (ෙ( සංකයොජනවිප්පයුත්තාකඛොපනධම්මාසංකයොජනියාපි. 

(ඛ(අසංකයොජනියාපි. 

සංකයොජනකගොච්ඡෙං. 
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ගන්ථකගොච්ඡෙං 

26. (ෙ(ගන්ථා ධම්මා. 

(ඛ(කනොගන්ථාධම්මා. 

27. (ෙ( ගන්ථනියාධම්මා. 

(ඛ(අගන්ථනියාධම්මා. 

28. (ෙ( ගන්ථසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(ගන්ථවිප්පයුත්තාධම්මා. 

29. (ෙ(ගන්ථා කචවධම්මාගන්ථනියාච. 

(ඛ(ගන්ථනියාකචවධම්මාකනොචගන්ථා. 

30. (ෙ(ගන්ථා කචවධම්මා ගන්ථසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(ගන්ථසම්පයුත්තාකචවධම්මාකනොචගන්ථා. 

31. (ෙ( ගන්ථවිප්පයුත්තා කඛොපනධම්මා ගන්ථනියාපි. 

(ඛ(අගන්ථනියාපි. 

ගන්ථකගොච්ඡෙං. 

ඔඝකගොච්ඡෙං 

32. (ෙ(ඔඝා ධම්මා. 

(ඛ(කනොඔඝාධම්මා. 

33. (ෙ(ඔඝනියා ධම්මා. 

(ඛ(අකනොඝනියාධම්මා. 

34. (ෙ( ඔඝසම්පයුත්තා ධම්මා. 

(ඛ(ඔඝවිප්පයුත්තාධම්මා. 

35. (ෙ(ඔඝාකචව ධම්මාඔඝනියාච. 

(ඛ(ඔඝනියාකචවධම්මාකනොචඔඝා. 

36. (ෙ(ඔඝාකචව ධම්මාඔඝසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(ඔඝසම්පයුත්තාකචවධම්මාකනොචඔඝා. 

37. (ෙ( ඔඝවිප්පයුත්තාකඛොපනධම්මාඔඝනියාපි. 

(ඛ(අකනොඝනියාපි. 
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ඔඝකගොච්ඡෙං. 

කයොගකගොච්ඡෙං 

38. (ෙ(කයොගා ධම්මා. 

(ඛ(කනොකයොගාධම්මා. 

39. (ෙ(කයොගනියා ධම්මා. 

(ඛ(අකයොගනියාධම්මා. 

40. (ෙ( කයොගසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(කයොගවිප්පයුත්තාධම්මා. 

41. (ෙ(කයොගා කචවධම්මාකයොගනියාච. 

(ඛ(කයොගනියාකචවධම්මාකනොචකයොගා. 

42. (ෙ(කයොගා කචවධම්මාකයොගසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(කයොගසම්පයුත්තාකචවධම්මාකනොචකයොගා. 

43. (ෙ( කයොගවිප්පයුත්තාකඛොපනධම්මාකයොගනියාපි. 

(ඛ(අකයොගනියාපි. 

කයොගකගොච්ඡෙං. 

නීවරණකගොච්ඡෙං 

44. (ෙ(නීවරණා ධම්මා. 

(ඛ(කනොනීවරණාධම්මා. 

45. (ෙ(නීවරණියා ධම්මා. 

(ඛ(අනීවරණියාධම්මා. 

46. (ෙ( නීවරණසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(නීවරණවිප්පයුත්තාධම්මා. 

47. (ෙ(නීවරණා කචවධම්මානීවරණියාච. 

(ඛ(නීවරණියාකචවධම්මාකනොචනීවරණා. 

48. (ෙ(නීවරණා කචවධම්මානීවරණසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(නීවරණසම්පයුත්තාකචවධම්මාකනොචනීවරණා. 

49. (ෙ( නීවරණවිප්පයුත්තාකඛොපනධම්මානීවරණියාපි. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

8 

පටුන 

(ඛ(අනීවරණියාපි. 

නීවරණකගොච්ඡෙං. 

පරාමාසකගොච්ඡෙං 

50. (ෙ(පරාමාසා ධම්මා. 

(ඛ(කනොපරාමාසාධම්මා. 

51. (ෙ( පරාමට්ඨාධම්මා. 

(ඛ(අපරාමට්ඨාධම්මා. 

52. (ෙ( පරාමාසසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(පරාමාසවිප්පයුත්තාධම්මා. 

53. (ෙ(පරාමාසා කචවධම්මාපරාමට්ඨාච. 

(ඛ(පරාමට්ඨාකචවධම්මාකනොචපරාමාසා. 

54. (ෙ( පරාමාසවිප්පයුත්තාකඛොපනධම්මාපරාමට්ඨාපි. 

(ඛ(අපරාමට්ඨාපි. 

පරාමාසකගොච්ඡෙං. 

මෙන්තරදුෙං 

55. (ෙ( සාරම්මණාධම්මා. 

(ඛ(අනාරම්මණාධම්මා. 

56. (ෙ(චිත්තා ධම්මා. 

(ඛ(කනොචිත්තාධම්මා. 

57. (ෙ(කචතසිො ධම්මා. 

(ඛ(අකචතසිොධම්මා. 

58. (ෙ( චිත්තසම්පයුත්තා ධම්මා. 

(ඛ(චිත්තවිප්පයුත්තාධම්මා. 

59. (ෙ( චිත්තසංසට්ඨාධම්මා. 

(ඛ(චිත්තවිසංසට්ඨාධම්මා. 

60. (ෙ( චිත්තසමුට්ඨානාධම්මා. 

(ඛ(කනොචිත්තසමුට්ඨානාධම්මා. 
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61. (ෙ( චිත්තසෙභුකනො ධම්මා. 

(ඛ(කනොචිත්තසෙභුකනොධම්මා. 

62. (ෙ( චිත්තානුපරිවත්තිකනොධම්මා. 

(ඛ(කනොචිත්තානුපරිවත්තිකනොධම්මා. 

63. (ෙ( චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානාධම්මා. 

(ඛ(කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානාධම්මා. 

64. (ෙ( චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනොධම්මා. 

(ඛ(කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනොධම්මා. 

65. (ෙ( චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනොධම්මා. 

(ඛ(කනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනොධම්මා. 

66. (ෙ( අජ්ඣත්තිොධම්මා. 

(ඛ(බ්ාහිරාධම්මා. 

67. (ෙ(උපාදා ධම්මා. 

(ඛ(කනොඋපාදාධම්මා. 

68. (ෙ( උපාදිණ්ණා [උපාදින්නා)සී.සයා.(] ධම්මා. 

(ඛ(අනුපාදිණ්ණාධම්මා. 

මෙන්තරදුෙං. 

උපාදානකගොච්ඡෙං 

69. (ෙ(උපාදානා ධම්මා. 

(ඛ(කනොඋපාදානාධම්මා. 

70. (ෙ( උපාදානියාධම්මා. 

(ඛ(අනුපාදානියාධම්මා. 

71. (ෙ( උපාදානසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(උපාදානවිප්පයුත්තාධම්මා. 

72. (ෙ(උපාදානා කචවධම්මාඋපාදානියාච. 

(ඛ(උපාදානියාකචවධම්මාකනොචඋපාදානා. 
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73. (ෙ(උපාදානා කචවධම්මාඋපාදානසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(උපාදානසම්පයුත්තාකචවධම්මාකනොචඋපාදානා. 

74. (ෙ( උපාදානවිප්පයුත්තා කඛොපනධම්මාඋපාදානියාපි. 

(ඛ(අනුපාදානියාපි. 

උපාදානකගොච්ඡෙං. 

කිකෙසකගොච්ඡෙං 

75. (ෙ(කිකෙසා ධම්මා. 

(ඛ(කනොකිකෙසාධම්මා. 

76. (ෙ( සංකිකෙසිොධම්මා. 

(ඛ(අසංකිකෙසිොධම්මා. 

77. (ෙ( සංකිලිට්ඨාධම්මා. 

(ඛ(අසංකිලිට්ඨාධම්මා. 

78. (ෙ( කිකෙසසම්පයුත්තාධම්මා. 

(ඛ(කිකෙසවිප්පයුත්තාධම්මා. 

79. (ෙ(කිකෙසා කචවධම්මාසංකිකෙසිොච. 

(ඛ(සංකිකෙසිොකචවධම්මාකනොචකිකෙසා. 

80. (ෙ(කිකෙසා කචවධම්මාසංකිලිට්ඨාච. 

(ඛ(සංකිලිට්ඨාකචවධම්මාකනොචකිකෙසා. 

81. (ෙ(කිකෙසා කචවධම්මාකිකෙසසම්පයුත්තාච. 

(ඛ(කිකෙසසම්පයුත්තාකචවධම්මාකනොචකිකෙසා. 

82. (ෙ( කිකෙසවිප්පයුත්තාකඛොපනධම්මාසංකිකෙසිොපි. 

(ඛ(අසංකිකෙසිොපි. 

කිකෙසකගොච්ඡෙං. 

පිට්ඨිදුෙං 

83. (ෙ(දස්සකනන පොතබ්බ්ාධම්මා. 

(ඛ(නදස්සකනනපොතබ්බ්ාධම්මා. 

84. (ෙ(භාවනාය පොතබ්බ්ාධම්මා. 
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(ඛ(නභාවනායපොතබ්බ්ාධම්මා. 

85. (ෙ(දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුොධම්මා. 

(ඛ(නදස්සකනනපොතබ්බ්කෙතුොධම්මා. 

86. (ෙ(භාවනාය පොතබ්බ්කෙතුොධම්මා. 

(ඛ(නභාවනායපොතබ්බ්කෙතුොධම්මා. 

87. (ෙ( සවිතක්ොධම්මා. 

(ඛ(අවිතක්ොධම්මා. 

88. (ෙ(සවිචාරා ධම්මා. 

(ඛ(අවිචාරාධම්මා. 

89. (ෙ( සප්පීතිො ධම්මා. 

(ඛ(අප්පීතිොධම්මා. 

90. (ෙ( පීතිසෙගතාධම්මා. 

(ඛ(නපීතිසෙගතාධම්මා. 

91. (ෙ(සුඛසෙගතා ධම්මා. 

(ඛ(නසුඛසෙගතාධම්මා. 

92. (ෙ( උකපක්ඛාසෙගතාධම්මා. 

(ඛ(නඋකපක්ඛාසෙගතාධම්මා. 

93. (ෙ(ොමාවචරා ධම්මා. 

(ඛ(නොමාවචරාධම්මා. 

94. (ෙ(රූපාවචරා ධම්මා. 

(ඛ(නරූපාවචරාධම්මා. 

95. (ෙ( අරූපාවචරාධම්මා. 

(ඛ(නඅරූපාවචරාධම්මා. 

96. (ෙ( පරියාපන්නා ධම්මා. 

(ඛ(අපරියාපන්නාධම්මා. 

97. (ෙ( නියයානිොධම්මා. 
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(ඛ(අනියයානිොධම්මා. 

98. (ෙ(නියතා ධම්මා. 

(ඛ(අනියතාධම්මා. 

99. (ෙ(සඋත්තරා ධම්මා. 

(ඛ(අනුත්තරාධම්මා. 

100. (ෙ(සරණා ධම්මා. 

(ඛ(අරණාධම්මා. 

පිට්ඨිදුෙං. 

අභිධම්මදුෙමාතිො. 

සුත්තන්තිෙදුෙමාතිො 

101. (ෙ( විජ්ජාභාගිකනො ධම්මා. 

(ඛ(අවිජ්ජාභාගිකනොධම්මා. 

102. (ෙ( විජ්ජූපමාධම්මා. 

(ඛ(වජිරූපමාධම්මා. 

103. (ෙ(බ්ාො ධම්මා. 

(ඛ(පණ්ඩිතාධම්මා. 

104. (ෙ(ෙණ්ො ධම්මා. 

(ඛ(සුක්ොධම්මා. 

105. (ෙ(තපනීයා ධම්මා. 

(ඛ(අතපනීයාධම්මා. 

106. (ෙ( අධිවචනාධම්මා. 

(ඛ(අධිවචනපථාධම්මා. 

107. (ෙ( නිරුත්ති ධම්මා. 

(ඛ(නිරුත්තිපථාධම්මා. 

108. (ෙ( පඤ්ඤත්තිධම්මා. 

(ඛ(පඤ්ඤත්තිපථාධම්මා. 
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109. (ෙ( නාමඤ්ච. 

(ඛ(රූපඤ්ච. 

110. (ෙ( අවිජ්ජාච. 

(ඛ(භවතණ්ොච. 

111. (ෙ( භවදිට්ඨි ච. 

(ඛ(විභවදිට්ඨිච. 

112. (ෙ( සස්සතදිට්ඨිච. 

(ඛ(උච්කඡදදිට්ඨිච. 

113. (ෙ( අන්තවාදිට්ඨිච. 

(ඛ(අනන්තවාදිට්ඨිච. 

114. (ෙ( පුබ්බ්න්තානුදිට්ඨිච. 

(ඛ(අපරන්තානුදිට්ඨිච. 

115. (ෙ( අහිරිෙඤ්ච. 

(ඛ(අකනොත්තප්පඤ්ච. 

116. (ෙ(හිරී ච. 

(ඛ(ඔත්තප්පඤ්ච. 

117. (ෙ( කදොවචස්සතාච. 

(ඛ(පාපමිත්තතාච. 

118. (ෙ( කසොවචස්සතාච. 

(ඛ(ෙෙයාණමිත්තතාච. 

119. (ෙ( ආපත්තිකුසෙතාච. 

(ඛ(ආපත්තිවුට්ඨානකුසෙතාච. 

120. (ෙ( සමාපත්තිකුසෙතාච. 

(ඛ(සමාපත්තිවුට්ඨානකුසෙතාච. 

121. (ෙ( ධාතුකුසෙතා ච. 

(ඛ(මනසිොරකුසෙතා ච. 
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122. (ෙ( ආයතනකුසෙතා ච. 

(ඛ(පටිච්චසමුප්පාදකුසෙතාච. 

123. (ෙ( ඨානකුසෙතාච. 

(ඛ(අට්ඨානකුසෙතාච. 

124. (ෙ( අජ්ජකවොච. 

(ඛ(මද්දකවොච. 

125. (ෙ(ඛන්ති ච. 

(ඛ(කසොරච්චඤ්ච. 

126. (ෙ( සාඛෙයඤ්ච. 

(ඛ(පටිසන්ථාකරොච [පටිසන්ධාකරොච (ෙ.(]. 

127. (ෙ( ඉන්ද්රිකයසුඅගුත්තද්වාරතාච. 

(ඛ(කභොජකනඅමත්තඤ්ඤුතාච. 

128. (ෙ( ඉන්ද්රිකයසුගුත්තද්වාරතාච. 

(ඛ(කභොජකනමත්තඤ්ඤුතාච. 

129. (ෙ( මුට්ඨසච්චඤ්ච. 

(ඛ(අසම්පජඤ්ඤඤ්ච. 

130. (ෙ(සති ච. 

(ඛ(සම්පජඤ්ඤඤ්ච. 

131. (ෙ( පටිසඞ්ඛානබ්ෙඤ්ච. 

(ඛ(භාවනාබ්ෙඤ්ච. 

132. (ෙ(සමකථො ච. 

(ඛ(විපස්සනාච. 

133. (ෙ( සමථනිමිත්තඤ්ච. 

(ඛ(පග්ගාෙනිමිත්තඤ්ච. 

134. (ෙ( පග්ගාකෙො ච. 

(ඛ(අවික්කඛකපොච. 
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135. (ෙ( සීෙවිපත්තිච. 

(ඛ(දිට්ඨිවිපත්තිච. 

136. (ෙ( සීෙසම්පදාච. 

(ඛ(දිට්ඨිසම්පදාච. 

137. (ෙ( සීෙවිසුද්ධිච. 

(ඛ(දිට්ඨිවිසුද්ධිච. 

138. (ෙ( දිට්ඨිවිසුද්ධිකඛොපන. 

(ඛ(යථාදිට්ඨිස්සචපධානං. 

139. (ෙ(සංකවකගො චසංකවජනිකයසුඨාකනසු. 

(ඛ(සංවිග්ගස්සචකයොනිකසොපධානං. 

140. (ෙ( අසන්තුට්ඨිතාචකුසකෙසුධම්කමසු. 

(ඛ(අප්පටිවානිතාචපධානස්මිං. 

141. (ෙ( විජ්ජාච. 

(ඛ(විමුත්තිච. 

142. (ෙ(ඛකය ඤාණං. 

(ඛ(අනුප්පාකදඤාණන්ති. 

සුත්තන්තිෙදුෙමාතිො [සුත්තන්තමාතිො (සයා.(]. 

මාතිො නිට්ඨිතා.
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1. චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

ොමාවචරකුසෙං 

පදභාජනී 

1. ෙතකම ධම්මාකුසො? යස්මිංසමකයොමාවචරංකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නං 

කෙොතිකසොමනස්සසෙගතංඤාණසම්පයුත්තංරූපාරම්මණංවා සද්දාරම්මණං

වාගන්ධාරම්මණං වාරසාරම්මණංවාක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවාධම්මාරම්මණං

වායංයංවාපනාරබ්භ, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති, කවදනාකෙොති, සඤ්ඤා

කෙොති, කචතනාකෙොති, චිත්තංකෙොති, විතක්කෙොකෙොති, විචාකරොකෙොති, පීති

කෙොති, සුඛංකෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති, සද්ධින්ද්රියංකෙොති, වීරියින්ද්රියං 

[විරියින්ද්රියං )සී. සයා.(] කෙොති, සතින්ද්රියං කෙොති, සමාධින්ද්රියං කෙොති, 

පඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති, මනින්ද්රියංකෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියංකෙොති, ජීවිතින්ද්රියං

කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, සම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති, සම්මාවායාකමො කෙොති, 

සම්මාසතිකෙොති, සම්මාසමාධිකෙොති, සද්ධාබ්ෙංකෙොති, වීරියබ්ෙං [විරියබ්ෙං

)සී. සයා.(] කෙොති, සතිබ්ෙං කෙොති, සමාධිබ්ෙං කෙොති, පඤ්ඤාබ්ෙං කෙොති, 

හිරිබ්ෙං කෙොති, ඔත්තප්පබ්ෙං කෙොති, අකෙොකභො කෙොති, අකදොකසො කෙොති, 

අකමොකෙො කෙොති, අනභිජ්ඣා කෙොති, අබ්යාපාකදො කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, 

හිරී කෙොති, ඔත්තප්පං කෙොති, ොයපස්සද්ධි [ොයප්පස්සද්ධි )සයා.(] කෙොති, 

චිත්තපස්සද්ධි [චිත්තප්පස්සද්ධි )සයා.(] කෙොති, ොයෙහුතා කෙොති, 

චිත්තෙහුතාකෙොති, ොයමුදුතාකෙොති, චිත්තමුදුතාකෙොති, ොයෙම්මඤ්ඤතා

කෙොති, චිත්තෙම්මඤ්ඤතාකෙොති, ොයපාගුඤ්ඤතාකෙොති, චිත්තපාගුඤ්ඤතා

කෙොති, ොයුජුෙතා [ොයුජ්ජුෙතා)සී.ෙ.(] කෙොති, චිත්තුජුෙතා [චිත්තුජ්ජුෙතා

)සී.ෙ.(] කෙොති, සති කෙොති, සම්පජඤ්ඤංකෙොති, සමකථොකෙොති, විපස්සනා

කෙොති, පග්ගාකෙො කෙොති, අවික්කඛකපො කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා– ඉකමධම්මාකුසො. 

2. ෙතකමො තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති? කයොතස්මිංසමකය  ස්කසොඵුසනා

සංඵුසනාසංඵුසිතත්තං–අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

3. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං

කචකතොසම් ස්සජංසාතං සුඛංකවදයිතං කචකතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාකවදනා

–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති. 
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4. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාසඤ්ඤා සඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං–

අයංතස්මිංසමකයසඤ්ඤාකෙොති. 

5. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා කචතනා සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං 

[සඤ්කචතයිතත්තං)සයා.(] – අයං තස්මිංසමකයකචතනාකෙොති. 

6. ෙතමං තස්මිං සමකය චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං මකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොතජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉදංතස්මිං සමකයචිත්තං

කෙොති. 

7. ෙතකමො තස්මිං සමකය විතක්කෙො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය තක්කෙො 

විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා

සම්මාසඞ්ෙප්කපො–අයංතස්මිං සමකයවිතක්කෙොකෙොති. 

8. ෙතකමොතස්මිං සමකයවිචාකරොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයචාකරොවිචාකරො

අනුවිචාකරො උපවිචාකරො චිත්තස්ස අනුසන්ධානතා අනුකපක්ඛනතා – අයං

තස්මිංසමකයවිචාකරොකෙොති. 

9. ෙතමා තස්මිං සමකය පීති කෙොති? යා තස්මිං සමකය පීති පාකමොජ්ජං

ආකමොදනාපකමොදනාොකසොපොකසොවිත්ති ඔදගයංඅත්තමනතාචිත්තස්ස–

අයංතස්මිංසමකයපීතිකෙොති. 

10. ෙතමං තස්මිං සමකය සුඛං කෙොති? යං තස්මිං සමකය කචතසිෙං සාතං

කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා

සාතා සුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිංසමකයසුඛංකෙොති. 

11. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

චිත්තස්සඨිතිසණ්ඨිතිඅවට්ඨිති අවිසාොකරොඅවික්කඛකපොඅවිසාෙටමානසතා

සමකථො සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි – අයං තස්මිං සමකය

චිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

12. ෙතමං තස්මිං සමකය සද්ධින්ද්රියං කෙොති? යා තස්මිං සමකය සද්ධා

සද්දෙනාඔෙප්පනාඅභිප්පසාකදො සද්ධාසද්ධින්ද්රියංසද්ධාබ්ෙං–ඉදංතස්මිං

සමකය සද්ධින්ද්රියංකෙොති. 
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13. ෙතමංතස්මිං සමකයවීරියින්ද්රියංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො [විරියාරම්කභො )සී. සයා.(] නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො

වායාකමො උස්සාකෙො උස්කසොළ්හී [උස්කසොළ්හි (සී.(] ථාකමො ධිති

අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො

වීරියංවීරියින්ද්රියංවීරියබ්ෙංසම්මාවායාකමො–ඉදංතස්මිංසමකය වීරියින්ද්රියං

කෙොති. 

14. ෙතමංතස්මිං සමකයසතින්ද්රියංකෙොති? යාතස්මිංසමකයසතිඅනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතා ධාරණතාඅපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසති–ඉදංතස්මිං සමකයසතින්ද්රියංකෙොති. 

15. ෙතමංතස්මිං සමකයසමාධින්ද්රියංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙංසම්මාසමාධි– ඉදංතස්මිංසමකයසමාධින්ද්රියංකෙොති. 

16. ෙතමං තස්මිං සමකය පඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධා පරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–ඉදංතස්මිංසමකයපඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති. 

17. ෙතමංතස්මිං සමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනින්ද්රියංකෙොති. 

18. ෙතමං තස්මිං සමකය කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිං සමකයකසොමනස්සින්ද්රියං

කෙොති. 

19. ෙතමංතස්මිං සමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං

ආයු ඨිති යපනා යාපනා ඉරියනා [ඉරීයනා )සී.(] වත්තනා පාෙනා ජීවිතං 

ජීවිතින්ද්රියං–ඉදංතස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති. 
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20. ෙතමා තස්මිං සමකය සම්මාදිට්ඨි කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා 

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–අයංතස්මිංසමකය සම්මාදිට්ඨිකෙොති. 

21. ෙතකමො තස්මිං සමකය සම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

තක්කෙො විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා

සම්මාසඞ්ෙප්කපො–අයංතස්මිංසමකයසම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති. 

22. ෙතකමො තස්මිං සමකය සම්මාවායාකමො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

කචතසිකෙො වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො

උස්සාකෙො උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො–අයංතස්මිංසමකයසම්මාවායාකමොකෙොති. 

23. ෙතමාතස්මිං සමකයසම්මාසතිකෙොති? යාතස්මිංසමකයසතිඅනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතා අපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසති–අයංතස්මිංසමකය සම්මාසතිකෙොති. 

24. ෙතකමොතස්මිං සමකයසම්මාසමාධිකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙංසම්මාසමාධි– අයංතස්මිංසමකයසම්මාසමාධිකෙොති. 

25. ෙතමං තස්මිං සමකය සද්ධාබ්ෙං කෙොති? යා තස්මිං සමකය සද්ධා

සද්දෙනාඔෙප්පනාඅභිප්පසාකදොසද්ධා සද්ධින්ද්රියංසද්ධාබ්ෙං–ඉදංතස්මිං

සමකයසද්ධාබ්ෙංකෙොති. 

26. ෙතමංතස්මිං සමකයවීරියබ්ෙංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො–ඉදං තස්මිංසමකය වීරියබ්ෙංකෙොති. 
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27. ෙතමංතස්මිං සමකයසතිබ්ෙං කෙොති? යා තස්මිං සමකයසති අනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතා අපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසති–ඉදංතස්මිංසමකය සතිබ්ෙංකෙොති. 

28. ෙතමංතස්මිං සමකයසමාධිබ්ෙංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙංසම්මාසමාධි–ඉදංතස්මිං සමකයසමාධිබ්ෙංකෙොති. 

29. ෙතමං තස්මිං සමකය පඤ්ඤාබ්ෙං කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිො විපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො 

සම්මාදිට්ඨි–ඉදංතස්මිංසමකයපඤ්ඤාබ්ෙංකෙොති. 

30. ෙතමං තස්මිං සමකය හිරිබ්ෙං කෙොති? යං තස්මිං සමකය හිරීයති

හිරියිතබ්කබ්න හිරීයති පාපොනං අකුසොනං ධම්මානං සමාපත්තියා – ඉදං

තස්මිංසමකයහිරිබ්ෙංකෙොති. 

31. ෙතමංතස්මිං සමකයඔත්තප්පබ්ෙංකෙොති? යංතස්මිංසමකයඔත්තප්පති 

ඔත්තප්පිතබ්කබ්නඔත්තප්පතිපාපොනංඅකුසොනංධම්මානං සමාපත්තියා–

ඉදංතස්මිංසමකයඔත්තප්පබ්ෙංකෙොති. 

32. ෙතකමොතස්මිං සමකයඅකෙොකභොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකෙොකභො

අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං අසාරාකගො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා

අකෙොකභොකුසෙමූෙං–අයංතස්මිංසමකයඅකෙොකභො කෙොති. 

33. ෙතකමො තස්මිං සමකය අකදොකසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය අකදොකසො

අදුස්සනාඅදුස්සිතත්තං [අදූසනාඅදූසිතත්තං)සයා.(] අබ්යාපාකදොඅබ්යාපජ්කජො

අකදොකසො කුසෙමූෙං–අයංතස්මිංසමකයඅකදොකසොකෙොති? 

34. ෙතකමො තස්මිං සමකය අකමොකෙො කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤං පකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො 
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පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨිඅකමොකෙො කුසෙමූෙං–අයංතස්මිංසමකයඅකමොකෙොකෙොති. 

35. ෙතමා තස්මිංසමකයඅනභිජ්ඣාකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකෙොකභො

අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං අසාරාකගො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා 

අකෙොකභොකුසෙමූෙං–අයංතස්මිංසමකයඅනභිජ්ඣාකෙොති. 

36. ෙතකමොතස්මිං සමකයඅබ්යාපාකදොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකදොකසො 

අදුස්සනා අදුස්සිතත්තංඅබ්යාපාකදොඅබ්යාපජ්කජොඅකදොකසොකුසෙමූෙං–අයං

තස්මිංසමකය අබ්යාපාකදොකෙොති. 

37. ෙතමා තස්මිං සමකය සම්මාදිට්ඨි කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා 

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–අයංතස්මිංසමකය සම්මාදිට්ඨිකෙොති. 

38. ෙතමාතස්මිං සමකයහිරීකෙොති? යංතස්මිංසමකයහිරීයතිහිරියිතබ්කබ්න

හිරීයතිපාපොනංඅකුසොනං ධම්මානංසමාපත්තියා–අයංතස්මිංසමකයහිරී

කෙොති. 

39. ෙතමං තස්මිං සමකය ඔත්තප්පං කෙොති? යං තස්මිං සමකය ඔත්තප්පති

ඔත්තප්පිතබ්කබ්නඔත්තප්පති පාපොනංඅකුසොනංධම්මානංසමාපත්තියා–

ඉදංතස්මිංසමකයඔත්තප්පංකෙොති. 

40. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයපස්සද්ධි කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස පස්සද්ධි

පටිපස්සද්ධි [පටිප්පස්සද්ධි (සී. සයා.(] පස්සම්භනා පටිපස්සම්භනා 

[පටිප්පස්සම්භනා )සී. සයා.(] පටිපස්සම්භිතත්තං [පටිප්පස්සම්භිතත්තං )සී.

සයා.(] – අයංතස්මිංසමකය ොයපස්සද්ධිකෙොති. 

41. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තපස්සද්ධි කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස පස්සද්ධි පටිපස්සද්ධි පස්සම්භනා පටිපස්සම්භනා

පටිපස්සම්භිතත්තං–අයංතස්මිංසමකයචිත්තපස්සද්ධිකෙොති. 
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42. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයෙහුතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස ෙහුතා

ෙහුපරිණාමතා අදන්ධනතා අවිත්ථනතා – අයං තස්මිං සමකය ොයෙහුතා

කෙොති. 

43. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තෙහුතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සෙහුතාෙහුපරිණාමතා අදන්ධනතා අවිත්ථනතා – අයං

තස්මිංසමකයචිත්තෙහුතාකෙොති. 

44. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයමුදුතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස මුදුතා මද්දවතා

අෙක්ඛළතාඅෙථිනතා–අයංතස්මිංසමකය ොයමුදුතාකෙොති. 

45. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තමුදුතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස මුදුතා මද්දවතා අෙක්ඛළතා අෙථිනතා – අයං තස්මිං

සමකයචිත්තමුදුතාකෙොති. 

46. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයෙම්මඤ්ඤතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස ෙම්මඤ්ඤතා

ෙම්මඤ්ඤත්තං ෙම්මඤ්ඤභාකවො – අයං තස්මිං සමකය ොයෙම්මඤ්ඤතා

කෙොති. 

47. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තෙම්මඤ්ඤතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සෙම්මඤ්ඤතාෙම්මඤ්ඤත්තංෙම්මඤ්ඤභාකවො–අයං

තස්මිංසමකය චිත්තෙම්මඤ්ඤතාකෙොති. 

48. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයපාගුඤ්ඤතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස පගුණතා

පගුණත්තංපගුණභාකවො–අයංතස්මිංසමකයොයපාගුඤ්ඤතා කෙොති. 

49. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තපාගුඤ්ඤතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සපගුණතා පගුණත්තංපගුණභාකවො–අයංතස්මිංසමකය

චිත්තපාගුඤ්ඤතාකෙොති. 

50. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයුජුෙතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස උජුතා උජුෙතා 

අජිම්ෙතාඅවඞ්ෙතාඅකුටිෙතා–අයංතස්මිංසමකයොයුජුෙතාකෙොති. 
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51. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තුජුෙතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සඋජුතාඋජුෙතා අජිම්ෙතා අවඞ්ෙතා අකුටිෙතා – අයං

තස්මිංසමකය චිත්තුජුෙතාකෙොති. 

52. ෙතමා තස්මිං සමකය සති කෙොති? යා තස්මිං සමකය සති අනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතා අපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසති–අයංතස්මිංසමකය සතිකෙොති. 

53. ෙතමං තස්මිං සමකය සම්පජඤ්ඤං කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤං පකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො 

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–ඉදං තස්මිංසමකයසම්පජඤ්ඤංකෙොති. 

54. ෙතකමොතස්මිං සමකයසමකථොකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙංසම්මාසමාධි–අයංතස්මිං සමකයසමකථොකෙොති. 

55. ෙතමා තස්මිං සමකය විපස්සනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා 

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–අයංතස්මිංසමකය විපස්සනාකෙොති. 

56. ෙතකමො තස්මිංසමකයපග්ගාකෙොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො 

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා 

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො– අයංතස්මිංසමකයපග්ගාකෙොකෙොති. 

57. ෙතකමො තස්මිංසමකයඅවික්කඛකපොකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො
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සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි – අයං තස්මිං සමකය අවික්කඛකපො

කෙොති. 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො. 

පදභාජනීයං. 

පඨමභාණවාකරො. 

කෙොට්ඨාසවාකරො 

58. තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි

කෙොන්ති, ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි

කෙොන්ති, පඤ්චඞ්ගිෙංඣානං කෙොති, පඤ්චඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, සත්ත

බ්ොනිකෙොන්ති, තකයොකෙතූකෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති, එොකවදනා 

කෙොති, එොසඤ්ඤාකෙොති, එොකචතනාකෙොති, එෙංචිත්තංකෙොති, එකෙො

කවදනාක්ඛන්කධො කෙොති, එකෙො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො කෙොති, එකෙො

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති, එකෙො විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො කෙොති, එෙං

මනායතනංකෙොති, එෙංමනින්ද්රියංකෙොති, එොමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකෙොති, 

එෙං ධම්මායතනංකෙොති, එොධම්මධාතුකෙොති; කයවාපනතස්මිංසමකය

අඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො. 

59. ෙතකම තස්මිං සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො. 

60. ෙතකමො තස්මිං සමකය කවදනාක්ඛන්කධො කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජාසාතාසුඛා කවදනා–අයංතස්මිංසමකයකවදනාක්ඛන්කධො

කෙොති. 

61. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඤ්ඤාක්ඛන්කධො කෙොති? යා තස්මිං සමකය

සඤ්ඤාසඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං–අයං තස්මිංසමකයසඤ්ඤාක්ඛන්කධො

කෙොති. 

62. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙොවිචාකරොපීතිචිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියංසතින්ද්රියං 

සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්ෙප්කපො 

සම්මාවායාකමො සම්මාසති සම්මාසමාධි සද්ධාබ්ෙං වීරියබ්ෙං සතිබ්ෙං
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සමාධිබ්ෙංපඤ්ඤාබ්ෙං හිරිබ්ෙංඔත්තප්පබ්ෙංඅකෙොකභොඅකදොකසොඅකමොකෙො

අනභිජ්ඣාඅබ්යාපාකදොසම්මාදිට්ඨිහිරී ඔත්තප්පංොයපස්සද්ධිචිත්තපස්සද්ධි

ොයෙහුතා චිත්තෙහුතා ොයමුදුතා චිත්තමුදුතා ොයෙම්මඤ්ඤතා

චිත්තෙම්මඤ්ඤතා ොයපාගුඤ්ඤතා චිත්තපාගුඤ්ඤතා ොයුජුෙතා

චිත්තුජුෙතාසතිසම්පජඤ්ඤංසමකථොවිපස්සනාපග්ගාකෙොඅවික්කඛකපො; කය

වා පනතස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා

ඨකපත්වා [ථකපත්වා )ෙ.(] කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං 

ඨකපත්වාවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධං–අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති. 

63. ෙතකමො තස්මිං සමකය විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො කෙොති? යං තස්මිං සමකය

චිත්තං මකනො මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – අයං තස්මිං

සමකයවිඤ්ඤාණක්ඛන්කධොකෙොති. 

ඉකමතස්මිංසමකයචත්තාකරොඛන්ධාකෙොන්ති. 

64. ෙතමානි තස්මිංසමකයද්වායතනානිකෙොන්ති? මනායතනංධම්මායතනං. 

65. ෙතමං තස්මිංසමකයමනායතනංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනායතනංකෙොති. 

66. ෙතමං තස්මිං සමකය ධම්මායතනං කෙොති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො – ඉදං තස්මිං සමකය ධම්මායතනං

කෙොති. 

ඉමානිතස්මිංසමකයද්වායතනානිකෙොන්ති. 

67. ෙතමා තස්මිං සමකය ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති? මකනොවිඤ්ඤාණධාතු, 

ධම්මධාතු. 

68. ෙතමා තස්මිං සමකය මකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති? යං තස්මිං සමකය

චිත්තං මකනො මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – අයං තස්මිං

සමකයමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකෙොති. 
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69. ෙතමා තස්මිං සමකය ධම්මධාතු කෙොති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–අයංතස්මිංසමකයධම්මධාතුකෙොති. 

ඉමාතස්මිංසමකයද්කවධාතුකයොකෙොන්ති. 

70. ෙතකම තස්මිං සමකය තකයො ආොරා කෙොන්ති?  ස්සාොකරො, 

මකනොසඤ්කචතනාොකරො, විඤ්ඤාණාොකරො. 

71. ෙතකමොතස්මිං සමකය ස්සාොකරොකෙොති? කයොතස්මිංසමකය ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං–අයං තස්මිංසමකය ස්සාොකරොකෙොති. 

72. ෙතකමො තස්මිං සමකය මකනොසඤ්කචතනාොකරො කෙොති? යා තස්මිං

සමකය කචතනා සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං – අයං තස්මිං සමකය

මකනොසඤ්කචතනාොකරොකෙොති. 

73. ෙතකමො තස්මිංසමකයවිඤ්ඤාණාොකරොකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තං

මකනො මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – අයං තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණාොකරොකෙොති. 

ඉකමතස්මිංසමකයතකයොආොරාකෙොන්ති. 

74. ෙතමානි තස්මිංසමකයඅට්ඨින්ද්රියානිකෙොන්ති? සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, 

සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, කසොමනස්සින්ද්රියං, 

ජීවිතින්ද්රියං. 

75. ෙතමං තස්මිං සමකය සද්ධින්ද්රියං කෙොති? යා තස්මිං සමකය සද්ධා

සද්දෙනාඔෙප්පනාඅභිප්පසාකදො සද්ධාසද්ධින්ද්රියංසද්ධාබ්ෙං–ඉදංතස්මිං

සමකයසද්ධින්ද්රියංකෙොති. 

76. ෙතමංතස්මිං සමකයවීරියින්ද්රියංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො–ඉදංතස්මිංසමකයවීරියින්ද්රියංකෙොති. 

77. ෙතමංතස්මිං සමකයසතින්ද්රියංකෙොති? යාතස්මිංසමකයසතිඅනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතා ධාරණතා අපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙං සම්මාසති–ඉදංතස්මිංසමකයසතින්ද්රියංකෙොති. 
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78. ෙතමංතස්මිං සමකයසමාධින්ද්රියංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි–ඉදංතස්මිංසමකයසමාධින්ද්රියංකෙොති. 

79. ෙතමං තස්මිං සමකය පඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදො පඤ්ඤා 

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදො පඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි – ඉදංතස්මිංසමකයපඤ්ඤින්ද්රියංකෙොති. 

80. ෙතමංතස්මිං සමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනින්ද්රියංකෙොති. 

81. ෙතමං තස්මිං සමකය කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජාසාතාසුඛා කවදනා–ඉදංතස්මිංසමකයකසොමනස්සින්ද්රියං

කෙොති. 

82. ෙතමංතස්මිං සමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං

ආයුඨිතියපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං

තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති. 

ඉමානිතස්මිංසමකයඅට්ඨින්ද්රියානිකෙොන්ති. 

83. ෙතමංතස්මිං සමකය පඤ්චඞ්ගිෙංඣානං කෙොති? විතක්කෙො, විචාකරො, 

පීති, සුඛං, චිත්තස්කසෙග්ගතා. 

84. ෙතකමොතස්මිං සමකයවිතක්කෙො කෙොති? කයොතස්මිංසමකයතක්කෙො

විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා

සම්මාසඞ්ෙප්කපො–අයංතස්මිංසමකයවිතක්කෙො කෙොති. 

85. ෙතකමො තස්මිං සමකය විචාකරො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය චාකරො

විචාකරොඅනුවිචාකරොඋපවිචාකරොචිත්තස්ස අනුසන්ධානතාඅනුකපක්ඛනතා–

අයංතස්මිංසමකයවිචාකරොකෙොති. 
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86. ෙතමා තස්මිං සමකය පීති කෙොති? යා තස්මිං සමකය පීති පාකමොජ්ජං

ආකමොදනාපකමොදනාොකසොපොකසොවිත්තිඔදගයංඅත්තමනතාචිත්තස්ස– 

අයංතස්මිංසමකයපීතිකෙොති. 

87. ෙතමං තස්මිං සමකය සුඛං කෙොති? යං තස්මිං සමකය කචතසිෙං සාතං

කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා

සාතාසුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිංසමකයසුඛංකෙොති. 

88. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

චිත්තස්සඨිතිසණ්ඨිතිඅවට්ඨිති අවිසාොකරොඅවික්කඛකපොඅවිසාෙටමානසතා

සමකථො සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි – අයං තස්මිං සමකය

චිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

ඉදංතස්මිංසමකයපඤ්චඞ්ගිෙංඣානංකෙොති. 

89. ෙතකමො තස්මිං සමකය පඤ්චඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති? සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාසඞ්ෙප්කපො, සම්මාවායාකමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

90. ෙතමා තස්මිං සමකය සම්මාදිට්ඨි කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤං පකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො 

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–අයං තස්මිංසමකයසම්මාදිට්ඨිකෙොති. 

91. ෙතකමො තස්මිං සමකය සම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

තක්කෙො විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා

සම්මාසඞ්ෙප්කපො–අයංතස්මිංසමකයසම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති. 

92. ෙතකමො තස්මිං සමකය සම්මාවායාකමො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

කචතසිකෙො වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො

උස්සාකෙො උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො–අයංතස්මිංසමකයසම්මාවායාකමො කෙොති. 
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93. ෙතමාතස්මිං සමකයසම්මාසතිකෙොති? යාතස්මිංසමකයසතිඅනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතා අපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසති– අයංතස්මිංසමකයසම්මාසතිකෙොති. 

94. ෙතකමොතස්මිං සමකයසම්මාසමාධිකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙංසම්මාසමාධි – අයංතස්මිංසමකයසම්මාසමාධිකෙොති. 

අයංතස්මිංසමකයපඤ්චඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති. 

95. ෙතමානි තස්මිං සමකය සත්ත බ්ොනි කෙොන්ති? සද්ධාබ්ෙං, වීරියබ්ෙං, 

සතිබ්ෙං, සමාධිබ්ෙං, පඤ්ඤාබ්ෙං, හිරිබ්ෙං, ඔත්තප්පබ්ෙං. 

96. ෙතමං තස්මිං සමකය සද්ධාබ්ෙං කෙොති? යා තස්මිං සමකය සද්ධා

සද්දෙනාඔෙප්පනාඅභිප්පසාකදොසද්ධා සද්ධින්ද්රියංසද්ධාබ්ෙං–ඉදංතස්මිං

සමකයසද්ධාබ්ෙංකෙොති. 

97. ෙතමංතස්මිං සමකයවීරියබ්ෙංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො–ඉදංතස්මිංසමකයවීරියබ්ෙංකෙොති. 

98. ෙතමංතස්මිං සමකයසතිබ්ෙං කෙොති? යා තස්මිං සමකයසති අනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතා අපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසති–ඉදංතස්මිංසමකය සතිබ්ෙංකෙොති. 

99. ෙතමං තස්මිංසමකයසමාධිබ්ෙංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති 

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙංසම්මාසමාධි–ඉදංතස්මිංසමකයසමාධිබ්ෙංකෙොති. 

100. ෙතමං තස්මිං සමකය පඤ්ඤාබ්ෙං කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිො විපස්සනා සම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදො පඤ්ඤාආකෙොකෙො 

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–ඉදංතස්මිංසමකයපඤ්ඤාබ්ෙංකෙොති. 
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101. ෙතමං තස්මිං සමකය හිරිබ්ෙං කෙොති? යං තස්මිං සමකය හිරීයති

හිරියිතබ්කබ්න හිරීයති පාපොනං අකුසොනං ධම්මානං සමාපත්තියා – ඉදං

තස්මිංසමකයහිරිබ්ෙංකෙොති. 

102. ෙතමං තස්මිංසමකයඔත්තප්පබ්ෙංකෙොති? යංතස්මිංසමකයඔත්තප්පති 

ඔත්තප්පිතබ්කබ්නඔත්තප්පතිපාපොනංඅකුසොනංධම්මානංසමාපත්තියා–

ඉදං තස්මිංසමකයඔත්තප්පබ්ෙංකෙොති. 

ඉමානිතස්මිංසමකයසත්තබ්ොනිකෙොන්ති. 

103. ෙතකම තස්මිං සමකය තකයො කෙතූ කෙොන්ති? අකෙොකභො, අකදොකසො, 

අකමොකෙො. 

104. ෙතකමො තස්මිංසමකයඅකෙොකභොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකෙොකභො

අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං අසාරාකගො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා

අකෙොකභොකුසෙමූෙං–අයංතස්මිංසමකයඅකෙොකභො කෙොති. 

105. ෙතකමො තස්මිංසමකයඅකදොකසොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකදොකසො

අදුස්සනාඅදුස්සිතත්තං අබ්යාපාකදොඅබ්යාපජ්කජොඅකදොකසොකුසෙමූෙං–අයං

තස්මිංසමකයඅකදොකසො කෙොති. 

106. ෙතකමො තස්මිං සමකය අකමොකෙො කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා…කප.… අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි – අයං තස්මිං සමකය

අකමොකෙො කෙොති. 

ඉකමතස්මිංසමකයතකයොකෙතූකෙොන්ති. 

107. ෙතකමො තස්මිං සමකය එකෙො  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

 ස්කසො ඵුසනා සංඵුසනා සංඵුසිතත්තං – අයං තස්මිං සමකය එකෙො  ස්කසො

කෙොති. 

108. ෙතමා තස්මිංසමකයඑොකවදනාකෙොති? යංතස්මිංසමකයකචතසිෙං

සාතං කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජා සාතා සුඛා කවදනා – අයං තස්මිං සමකය එො කවදනා

කෙොති. 

109. ෙතමා තස්මිංසමකයඑොසඤ්ඤාකෙොති? යා තස්මිංසමකයසඤ්ඤා 

සඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං–අයංතස්මිංසමකයඑොසඤ්ඤාකෙොති. 
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110. ෙතමා තස්මිංසමකයඑොකචතනාකෙොති? යාතස්මිංසමකයකචතනා

සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං–අයංතස්මිංසමකයඑොකචතනාකෙොති. 

111. ෙතමං තස්මිං සමකය එෙං චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං

මකනො මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය එෙං

චිත්තංකෙොති. 

112. ෙතකමො තස්මිං සමකය එකෙො කවදනාක්ඛන්කධො කෙොති? යං තස්මිං

සමකය කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං

කවදයිතංකචකතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාකවදනා–අයංතස්මිං සමකයඑකෙො

කවදනාක්ඛන්කධොකෙොති. 

113. ෙතකමො තස්මිං සමකය එකෙො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො කෙොති? යා තස්මිං

සමකය සඤ්ඤා සඤ්ජානනා සඤ්ජානිතත්තං – අයං තස්මිං සමකය එකෙො

සඤ්ඤාක්ඛන්කධොකෙොති. 

114. ෙතකමො තස්මිං සමකය එකෙො සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො

කචතනා විතක්කෙො විචාකරො පීති චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං

සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියංපඤ්ඤින්ද්රියංජීවිතින්ද්රියංසම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්ෙප්කපො 

සම්මාවායාකමො සම්මාසති සම්මාසමාධි සද්ධාබ්ෙං වීරියබ්ෙං සතිබ්ෙං

සමාධිබ්ෙංපඤ්ඤාබ්ෙං හිරිබ්ෙංඔත්තප්පබ්ෙංඅකෙොකභොඅකදොකසොඅකමොකෙො

අනභිජ්ඣාඅබ්යාපාකදොසම්මාදිට්ඨිහිරී ඔත්තප්පංොයපස්සද්ධිචිත්තපස්සද්ධි

ොයෙහුතා චිත්තෙහුතා ොයමුදුතා චිත්තමුදුතා ොයෙම්මඤ්ඤතා

චිත්තෙම්මඤ්ඤතා ොයපාගුඤ්ඤතා චිත්තපාගුඤ්ඤතා ොයුජුෙතා

චිත්තුජුෙතාසතිසම්පජඤ්ඤංසමකථොවිපස්සනා පග්ගාකෙොඅවික්කඛකපො; කය

වා පනතස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා

ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං–අයංතස්මිංසමකයඑකෙො සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති. 

115. ෙතකමො තස්මිං සමකයඑකෙො විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො කෙොති? යංතස්මිං

සමකය චිත්තං මකනො මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං 

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – අයං තස්මිං

සමකයඑකෙොවිඤ්ඤාණක්ඛන්කධො කෙොති. 

116. ෙතමං තස්මිංසමකයඑෙංමනායතනංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තං

මකනො මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං
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විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය එෙං

මනායතනංකෙොති. 

117. ෙතමං තස්මිංසමකයඑෙංමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තං

මකනො මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය එෙං

මනින්ද්රියංකෙොති. 

118. ෙතමා තස්මිං සමකය එො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති? යං තස්මිං

සමකය චිත්තං මකනො මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – අයං තස්මිං

සමකයඑොමකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති. 

119. ෙතමං තස්මිං සමකය එෙං ධම්මායතනං කෙොති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–ඉදංතස්මිංසමකයඑෙංධම්මායතනං

කෙොති. 

120. ෙතමා තස්මිං සමකය එො ධම්මධාතු කෙොති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො – අයං තස්මිං සමකය එො ධම්මධාතු

කෙොති. 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො. 

කෙොට්ඨාසවාකරො. 

සුඤ්ඤතවාකරො 

121. තස්මිං කඛො පන සමකය ධම්මා කෙොන්ති, ඛන්ධා කෙොන්ති, ආයතනානි

කෙොන්ති, ධාතුකයො කෙොන්ති, ආොරා කෙොන්ති, ඉන්ද්රියානි කෙොන්ති, ඣානං

කෙොති, මග්කගො කෙොති, බ්ොනි කෙොන්ති, කෙතූ කෙොන්ති,  ස්කසො කෙොති, 

කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, 

කවදනාක්ඛන්කධොකෙොති, සඤ්ඤාක්ඛන්කධොකෙොති, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො කෙොති, මනායතනං කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, ධම්මායතනං කෙොති, ධම්මධාතු කෙොති; කය වා

පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා –

ඉකමධම්මාකුසො. 
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122. ෙතකම තස්මිං සමකය ධම්මා කෙොන්ති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම තස්මිං

සමකයධම්මාකෙොන්ති. 

123. ෙතකම තස්මිං සමකය ඛන්ධා කෙොන්ති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම තස්මිං

සමකයඛන්ධාකෙොන්ති. 

124. ෙතමානි තස්මිංසමකයආයතනානිකෙොන්ති? මනායතනං, ධම්මායතනං

–ඉමානිතස්මිංසමකයආයතනානි කෙොන්ති. 

125. ෙතමා තස්මිං සමකය ධාතුකයො කෙොන්ති? මකනොවිඤ්ඤාණධාතු, 

ධම්මධාතු–ඉමාතස්මිංසමකය ධාතුකයොකෙොන්ති. 

126. ෙතකම තස්මිං සමකය ආොරා කෙොන්ති?  ස්සාොකරො, 

මකනොසඤ්කචතනාොකරො, විඤ්ඤාණාොකරො – ඉකම තස්මිං සමකය ආොරා

කෙොන්ති. 

127. ෙතමානි තස්මිං සමකය ඉන්ද්රියානි කෙොන්ති? සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, 

සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, කසොමනස්සින්ද්රියං, 

ජීවිතින්ද්රියං–ඉමානිතස්මිංසමකයඉන්ද්රියානි කෙොන්ති. 

128. ෙතමං තස්මිං සමකයඣානං කෙොති? විතක්කෙො, විචාකරො, පීති, සුඛං, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා–ඉදං තස්මිංසමකයඣානංකෙොති. 

129. ෙතකමො තස්මිංසමකයමග්කගො කෙොති? සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්ෙප්කපො, 

සම්මාවායාකමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි–අයංතස්මිංසමකයමග්කගොකෙොති. 

130. ෙතමානි තස්මිං සමකය බ්ොනි කෙොන්ති? සද්ධාබ්ෙං, වීරියබ්ෙං, 

සතිබ්ෙං, සමාධිබ්ෙං, පඤ්ඤාබ්ෙං, හිරිබ්ෙං, ඔත්තප්පබ්ෙං – ඉමානි තස්මිං

සමකයබ්ොනි කෙොන්ති. 

131. ෙතකම තස්මිංසමකයකෙතූකෙොන්ති? අකෙොකභො, අකදොකසො, අකමොකෙො

–ඉකමතස්මිං සමකයකෙතූකෙොන්ති. 

132. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අයං තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති. 
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133. ෙතමා තස්මිංසමකයකවදනාකෙොති…කප.…අයංතස්මිංසමකයකවදනා

කෙොති. 

134. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති…කප.… අයං තස්මිං සමකය

සඤ්ඤාකෙොති. 

135. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති…කප.… අයං තස්මිං සමකය

කචතනාකෙොති? 

136. ෙතමං තස්මිංසමකයචිත්තංකෙොති…කප.…ඉදංතස්මිංසමකයචිත්තං

කෙොති. 

137. ෙතකමො තස්මිං සමකය කවදනාක්ඛන්කධො කෙොති…කප.… අයං තස්මිං

සමකයකවදනාක්ඛන්කධොකෙොති. 

138. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඤ්ඤාක්ඛන්කධො කෙොති…කප.… අයං තස්මිං

සමකයසඤ්ඤාක්ඛන්කධො කෙොති. 

139. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.… අයං තස්මිං

සමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති. 

140. ෙතකමො තස්මිංසමකයවිඤ්ඤාණක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…අයංතස්මිං

සමකයවිඤ්ඤාණක්ඛන්කධො කෙොති. 

141. ෙතමං තස්මිං සමකය මනායතනං කෙොති…කප.… ඉදං තස්මිං සමකය

මනායතනං කෙොති. 

142. ෙතමං තස්මිං සමකය මනින්ද්රියං කෙොති…කප.… ඉදං තස්මිං සමකය 

මනින්ද්රියංකෙොති. 

143. ෙතමා තස්මිංසමකයමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකෙොති…කප.…අයංතස්මිං

සමකය මකනොවිඤ්ඤාණධාතුකෙොති. 

144. ෙතමං තස්මිං සමකය ධම්මායතනං කෙොති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො – ඉදං තස්මිං සමකය ධම්මායතනං

කෙොති. 

145. ෙතමා තස්මිං සමකය ධම්මධාතු කෙොති? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො– අයංතස්මිංසමකයධම්මධාතුකෙොති. 
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කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො. 

සුඤ්ඤතවාකරො. 

පඨමංචිත්තං. 

146. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති කසොමනස්සසෙගතං ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන

රූපාරම්මණං වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 

දුතියංචිත්තං. 

147. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති කසොමනස්සසෙගතං ඤාණවිප්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා

සද්දාරම්මණංවාගන්ධාරම්මණංවාරසාරම්මණංවා ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවා

ධම්මාරම්මණංවායංයංවාපනාරබ්භ, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති, කවදනා

කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, 

විචාකරො කෙොති, පීති කෙොති, සුඛං කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, 

සද්ධින්ද්රියංකෙොති, වීරියින්ද්රියංකෙොති, සතින්ද්රියං කෙොති, සමාධින්ද්රියං කෙොති, 

මනින්ද්රියං කෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, 

සම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති, සම්මාවායාකමො කෙොති, සම්මාසති කෙොති, 

සම්මාසමාධි කෙොති, සද්ධාබ්ෙං කෙොති, වීරියබ්ෙං කෙොති, සතිබ්ෙං කෙොති, 

සමාධිබ්ෙං කෙොති, හිරිබ්ෙං කෙොති, ඔත්තප්පබ්ෙං කෙොති, අකෙොකභො කෙොති, 

අකදොකසොකෙොති, අනභිජ්ඣාකෙොති, අබ්යාපාකදොකෙොති, හිරීකෙොති, ඔත්තප්පං

කෙොති, ොයපස්සද්ධි කෙොති, චිත්තපස්සද්ධි කෙොති, ොයෙහුතා කෙොති, 

චිත්තෙහුතාකෙොති, ොයමුදුතාකෙොති, චිත්තමුදුතාකෙොති, ොයෙම්මඤ්ඤතා

කෙොති, චිත්තෙම්මඤ්ඤතාකෙොති, ොයපාගුඤ්ඤතා කෙොති, චිත්තපාගුඤ්ඤතා

කෙොති, ොයුජුෙතා කෙොති, චිත්තුජුෙතා කෙොති, සති කෙොති, සමකථො කෙොති, 

පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපි

අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, සත්තින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

පඤ්චඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, චතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, ඡබ්ොනි කෙොන්ති, 

ද්කවකෙතූකෙොන්ති, එකෙො ස්කසොකෙොති…කප.…එෙංධම්මායතනංකෙොති, 
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එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

148. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරොපීතිචිත්තස්කසෙග්ගතාසද්ධින්ද්රියංවීරියින්ද්රියංසතින්ද්රියං 

සමාධින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාසඞ්ෙප්කපො සම්මාවායාකමො සම්මාසති 

සම්මාසමාධිසද්ධාබ්ෙං වීරියබ්ෙං සතිබ්ෙංසමාධිබ්ෙං හිරිබ්ෙංඔත්තප්පබ්ෙං

අකෙොකභො අකදොකසො අනභිජ්ඣා අබ්යාපාකදො හිරී ඔත්තප්පං ොයපස්සද්ධි

චිත්තපස්සද්ධි ොයෙහුතා චිත්තෙහුතා ොයමුදුතා චිත්තමුදුතා

ොයෙම්මඤ්ඤතා චිත්තෙම්මඤ්ඤතා ොයපාගුඤ්ඤතා චිත්තපාගුඤ්ඤතා

ොයුජුෙතා චිත්තුජුෙතා සති සමකථො පග්ගාකෙො අවික්කඛකපො; කය වා පන

තස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනො ධම්මාඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං –

අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

තතියංචිත්තං. 

149. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති කසොමනස්සසෙගතං ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන

රූපාරම්මණං වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 

චතුත්ථංචිත්තං. 

150. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති උකපක්ඛාසෙගතං ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා

සද්දාරම්මණංවාගන්ධාරම්මණංවාරසාරම්මණංවා ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවා

ධම්මාරම්මණංවායංයංවාපනාරබ්භ, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති, කවදනා

කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, 

විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, සද්ධින්ද්රියං

කෙොති, වීරියින්ද්රියංකෙොති, සතින්ද්රියංකෙොති, සමාධින්ද්රියංකෙොති, පඤ්ඤින්ද්රියං

කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, 

සම්මාදිට්ඨිකෙොති, සම්මාසඞ්ෙප්කපොකෙොති, සම්මාවායාකමො කෙොති, සම්මාසති

කෙොති, සම්මාසමාධි කෙොති, සද්ධාබ්ෙං කෙොති, වීරියබ්ෙං කෙොති, සතිබ්ෙං 

කෙොති, සමාධිබ්ෙංකෙොති, පඤ්ඤාබ්ෙංකෙොති, හිරිබ්ෙංකෙොති, ඔත්තප්පබ්ෙං

කෙොති, අකෙොකභො කෙොති, අකදොකසො කෙොති, අකමොකෙො කෙොති, අනභිජ්ඣා
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කෙොති, අබ්යාපාකදො කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, හිරී කෙොති, ඔත්තප්පං කෙොති, 

ොයපස්සද්ධි කෙොති, චිත්තපස්සද්ධි කෙොති, ොයෙහුතා කෙොති, චිත්තෙහුතා

කෙොති, ොයමුදුතා කෙොති, චිත්තමුදුතා කෙොති, ොයෙම්මඤ්ඤතා කෙොති, 

චිත්තෙම්මඤ්ඤතාකෙොතිොයපාගුඤ්ඤතා කෙොති, චිත්තපාගුඤ්ඤතාකෙොති, 

ොයුජුෙතා කෙොති, චිත්තුජුෙතා කෙොති, සති කෙොති, සම්පජඤ්ඤං කෙොති, 

සමකථොකෙොති, විපස්සනාකෙොති, පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපො කෙොති; කය

වාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා– 

ඉකමධම්මාකුසො. 

151. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

152. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය 

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං 

කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

කවදනා–අයං තස්මිංසමකයකවදනාකෙොති…කප.…. 

153. ෙතමා තස්මිං සමකය උකපක්ඛා කෙොති? යං තස්මිං සමකය කචතසිෙං

කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා කවදනා – අයං තස්මිං සමකය උකපක්ඛා

කෙොති…කප.…. 

154. ෙතමං තස්මිං සමකය උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජාඅදුක්ඛමසුඛාකවදනා–ඉදං තස්මිංසමකයඋකපක්ඛින්ද්රියං

කෙොති…කප.…කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

චතුරඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, පඤ්චඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, සත්ත බ්ොනි

කෙොන්ති, තකයො කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

කුසො…කප.…. 
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155. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං 

සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්ෙප්කපො 

සම්මාවායාකමො සම්මාසති සම්මාසමාධි සද්ධාබ්ෙං වීරියබ්ෙං සතිබ්ෙං

සමාධිබ්ෙංපඤ්ඤාබ්ෙං හිරිබ්ෙංඔත්තප්පබ්ෙංඅකෙොකභොඅකදොකසොඅකමොකෙො

අනභිජ්ඣාඅබ්යාපාකදොසම්මාදිට්ඨිහිරී ඔත්තප්පංොයපස්සද්ධිචිත්තපස්සද්ධි

ොයෙහුතා චිත්තෙහුතා ොයමුදුතා චිත්තමුදුතා ොයෙම්මඤ්ඤතා

චිත්තෙම්මඤ්ඤතා ොයපාගුඤ්ඤතා චිත්තපාගුඤ්ඤතා ොයුජුෙතා

චිත්තුජුෙතාසතිසම්පජඤ්ඤංසමකථොවිපස්සනාපග්ගාකෙොඅවික්කඛකපො. 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…

ඉකමධම්මාකුසො. 

පඤ්චමංචිත්තං. 

156. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති උකපක්ඛාසෙගතං ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන

රූපාරම්මණං වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 

ඡට්ඨංචිත්තං. 

157. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති උකපක්ඛාසෙගතං ඤාණවිප්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා

සද්දාරම්මණංවාගන්ධාරම්මණංවාරසාරම්මණංවා ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවා

ධම්මාරම්මණංවායංයංවාපනාරබ්භ, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති, කවදනා

කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, 

විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, සද්ධින්ද්රියං

කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සතින්ද්රියං කෙොති, සමාධින්ද්රියං කෙොති, මනින්ද්රියං 

කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, සම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති, 

සම්මාවායාකමො කෙොති, සම්මාසති කෙොති, සම්මාසමාධි කෙොති, සද්ධාබ්ෙං

කෙොති, වීරියබ්ෙං කෙොති, සතිබ්ෙංකෙොති, සමාධිබ්ෙංකෙොති, හිරිබ්ෙංකෙොති, 

ඔත්තප්පබ්ෙං කෙොති, අකෙොකභො කෙොති, අකදොකසො කෙොති, අනභිජ්ඣාකෙොති, 

අබ්යාපාකදො කෙොති, හිරී කෙොති, ඔත්තප්පං කෙොති, ොයපස්සද්ධි කෙොති, 
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චිත්තපස්සද්ධි කෙොති, ොයෙහුතා කෙොති, චිත්තෙහුතා කෙොති, ොයමුදුතා

කෙොති, චිත්තමුදුතා කෙොති, ොයෙම්මඤ්ඤතා කෙොති, චිත්තෙම්මඤ්ඤතා

කෙොති, ොයපාගුඤ්ඤතාකෙොති, චිත්තපාගුඤ්ඤතාකෙොති, ොයුජුෙතාකෙොති, 

චිත්තුජුෙතා කෙොති, සති කෙොති, සමකථො කෙොති, පග්ගාකෙො කෙොති, 

අවික්කඛකපො කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, සත්තින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

චතුරඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, චතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, ඡබ්ොනිකෙොන්ති, 

ද්කවකෙතූකෙොන්ති, එකෙො ස්කසොකෙොති…කප.…එෙං ධම්මායතනංකෙොති, 

එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

158. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං 

සමාධින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාසඞ්ෙප්කපො සම්මාවායාකමො සම්මාසති 

සම්මාසමාධිසද්ධාබ්ෙං වීරියබ්ෙං සතිබ්ෙංසමාධිබ්ෙං හිරිබ්ෙංඔත්තප්පබ්ෙං

අකෙොකභො අකදොකසො අනභිජ්ඣා අබ්යාපාකදො හිරී ඔත්තප්පං ොයපස්සද්ධි

චිත්තපස්සද්ධි ොයෙහුතා චිත්තෙහුතා ොයමුදුතා චිත්තමුදුතා

ොයෙම්මඤ්ඤතා චිත්තෙම්මඤ්ඤතා ොයපාගුඤ්ඤතා චිත්තපාගුඤ්ඤතා

ොයුජුෙතාචිත්තුජුෙතාසතිසමකථොපග්ගාකෙො අවික්කඛකපො. 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…

ඉකමධම්මාකුසො. 

සත්තමංචිත්තං. 

159. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති උකපක්ඛාසෙගතං ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන

රූපාරම්මණං වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා 

කුසො. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

43 

පටුන 

අට්ඨමංචිත්තං. 

අට්ඨොමාවචරමොකුසෙචිත්තානි. 

දුතියභාණවාකරො. 

රූපාවචරකුසෙං 

චතුක්ෙනකයො 

160. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචවොකමහිවිවිච්චඅකුසකෙහිධම්කමහි සවිතක්ෙංසවිචාරංවිකවෙජං

පීතිසුඛංපඨමංඣානං [පඨමජ්ඣානං (සී.(] උපසම්පජ්ජවිෙරතිපථවීෙසිණං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

161. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං කචතකසො එකෙොදිභාවං 

අවිතක්ෙං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං [දුතියජ්ඣානං )සී.(] 

උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා

කෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, කචතනාකෙොති, චිත්තංකෙොති, පීතිකෙොති, සුඛංකෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, සද්ධින්ද්රියං කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සතින්ද්රියං

කෙොති, සමාධින්ද්රියං කෙොති, පඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, 

කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, 

සම්මාවායාකමොකෙොති…කප.…පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; කයවා

පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා –

ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

තිවඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, චතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, සත්තබ්ොනිකෙොන්ති, 

තකයො කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං ධම්මායතනං

කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා කුසො…කප.…. 

162. ෙතකමො තස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති?  ස්කසොකචතනාපීති

චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාවායාකමො…කප.… පග්ගාකෙො

අවික්කඛකපො; කයවාපන තස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා
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අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං

ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

163. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

පීතියා ච විරාගා උකපක්ඛකෙො ච විෙරති සකතො ච සම්පජාකනො සුඛඤ්ච

ොකයන පටිසංකවකදති, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘‘උකපක්ඛකෙො සතිමා

සුඛවිොරී’’ති තතියං ඣානං [තතියජ්ඣානං )සී.(] උපසම්පජ්ජ විෙරති

පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, 

කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, සුඛං කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, 

සද්ධින්ද්රියංකෙොති, වීරියින්ද්රියංකෙොති, සතින්ද්රියංකෙොති, සමාධින්ද්රියංකෙොති, 

පඤ්ඤින්ද්රියංකෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියංකෙොති, ජීවිතින්ද්රියං

කෙොති, සම්මාදිට්ඨිකෙොති, සම්මාවායාකමො කෙොති…කප.…පග්ගාකෙොකෙොති, 

අවික්කඛකපො කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

දුවඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, චතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, සත්තබ්ොනිකෙොන්ති, 

තකයො කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං ධම්මායතනං

කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා කුසො…කප.…. 

164. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා 

චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාවායාකමො…කප.… පග්ගාකෙො

අවික්කඛකපො; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං

ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො 

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

165. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සුඛස්ස ච පොනා දුක්ඛස්ස ච පොනා පුබ්කබ්ව කසොමනස්සකදොමනස්සානං

අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං උකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං 

[චතුත්ථජ්ඣානං )සී.(] උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති, කවදනාකෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, කචතනාකෙොති, චිත්තංකෙොති, 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

45 

පටුන 

උකපක්ඛා කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, සද්ධින්ද්රියං කෙොති, වීරියින්ද්රියං

කෙොති, සතින්ද්රියංකෙොති, සමාධින්ද්රියංකෙොති, පඤ්ඤින්ද්රියංකෙොති, මනින්ද්රියං

කෙොති උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, 

සම්මාවායාකමො කෙොති…කප.…පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; කයවා

පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා –

ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

දුවඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, චතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, සත්තබ්ොනිකෙොන්ති, 

තකයො කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං ධම්මායතනං

කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

166. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාවායාකමො…කප.… පග්ගාකෙො

අවික්කඛකපො; කයවාපන තස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං

ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

චතුක්ෙනකයො. 

පඤ්චෙනකයො 

167. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචවොකමහි…කප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිපථවීෙසිණං – 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

168. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අවිතක්ෙං විචාරමත්තං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, 

කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, විචාකරො කෙොති, පීති කෙොති, සුඛං කෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, සද්ධින්ද්රියං කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සතින්ද්රියං

කෙොති, සමාධින්ද්රියං කෙොති, පඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, 
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කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, 

සම්මාවායාකමොකෙොති…කප.…පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; කයවා

පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා –

ඉකම ධම්මාකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

චතුරඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, චතුරඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, සත්ත බ්ොනි

කෙොන්ති, තකයො කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා 

කුසො…කප.…. 

169. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විචාකරො පීති චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං

සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාවායාකමො…කප.…

පග්ගාකෙො අවික්කඛකපො; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා

සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

170. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති 

පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, 

කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, පීති කෙොති, සුඛං කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා

කෙොති, සද්ධින්ද්රියංකෙොති, වීරියින්ද්රියංකෙොති, සතින්ද්රියංකෙොති, සමාධින්ද්රියං

කෙොති, පඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, 

ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, සම්මාවායාකමො කෙොති…කප.…

පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපො කෙොති; කයවා පනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපි

අත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා කුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

තිවඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, චතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, සත්තබ්ොනිකෙොන්ති, 

තකයො කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං ධම්මායතනං
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කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා කුසො…කප.…. 

171. ෙතකමො තස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති?  ස්කසොකචතනාපීති

චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාවායාකමො…කප.… පග්ගාකෙො

අවික්කඛකපො; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං

ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

172. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

පීතියා ච විරාගා…කප.… චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං, 

තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, කචතනාකෙොති, 

චිත්තං කෙොති, සුඛං කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, සද්ධින්ද්රියං කෙොති, 

වීරියින්ද්රියංකෙොති, සතින්ද්රියංකෙොති, සමාධින්ද්රියංකෙොති, පඤ්ඤින්ද්රියංකෙොති, 

මනින්ද්රියං කෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, සම්මාදිට්ඨි

කෙොති, සම්මාවායාකමොකෙොති…කප.…පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

දුවඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, චතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, සත්ත බ්ොනිකෙොන්ති, 

තකයො කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං ධම්මායතනං

කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

173. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා 

චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාවායාකමො…කප.… පග්ගාකෙො

අවික්කඛකපො; කයවාපනතස්මිංසමකය අඤ්කඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං

ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 
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174. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සුඛස්ස ච පොනා…කප.… පඤ්චමං ඣානං [පඤ්චමජ්ඣානං )සී.(] 

උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා

කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, උකපක්ඛා කෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, සද්ධින්ද්රියං කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සතින්ද්රියං

කෙොති, සමාධින්ද්රියං කෙොති, පඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, 

උකපක්ඛින්ද්රියංකෙොති, ජීවිතින්ද්රියංකෙොති, සම්මාදිට්ඨිකෙොති, සම්මාවායාකමො 

කෙොති…කප.… පග්ගාකෙො කෙොති, අවික්කඛකපො කෙොති; කය වා පන තස්මිං

සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

කුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, අට්ඨින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

දුවඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, චතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, සත්තබ්ොනිකෙොන්ති, 

තකයො කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං ධම්මායතනං

කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

175. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

චිත්තස්කසෙග්ගතා සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං සම්මාදිට්ඨි සම්මාවායාකමො…කප.… පග්ගාකෙො

අවික්කඛකපො; කයවාපන තස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං

ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

පඤ්චෙනකයො. 

චතස්කසොපටිපදා 

176. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං 

[දුක්ඛාපටිපදං )බ්හූසු(] දන්ධාභිඤ්ඤං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

177. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං
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ඛිප්පාභිඤ්ඤං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

178. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං 

[සුඛාපටිපදං )බ්හූසු(] දන්ධාභිඤ්ඤං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

179. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

180. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤංපථවීෙසිණං…කප.… 

දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පථවීෙසිණං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං 

පථවීෙසිණං…කප.…සුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤංපථවීෙසිණං–තස්මිංසමකය

 ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

චතස්කසොපටිපදා. 

චත්තාරිආරම්මණානි 

181. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පරිත්තං

පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

182. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පරිත්තං

අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං – තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

183. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පමාණං
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පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

184. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පමාණං

අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

185. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.…

පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.… අප්පමාණං 

පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.… අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං

පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

චත්තාරිආරම්මණානි. 

කසොළසක්ඛත්තුෙං 

186. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤංපරිත්තංපරිත්තාරම්මණංපථවීෙසිණං, තස්මිංසමකය ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

187. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

188. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාකුසො. 

189. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං
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දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාකුසො. 

190. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණංපථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

191. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචවොකමහි …කප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

192. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාකුසො. 

193. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

194. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤංපරිත්තංපරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිංසමකය ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

195. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

196. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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197. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

198. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිංසමකය ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

199. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

200. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

201. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

202. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං

පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං

අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

අප්පමාණංපරිත්තාරම්මණංපථවීෙසිණං…කප.…දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං 

ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං 

ඛිප්පාභිඤ්ඤංපරිත්තංඅප්පමාණාරම්මණංපථවීෙසිණං…කප.…දුක්ඛපටිපදං 

ඛිප්පාභිඤ්ඤංඅප්පමාණංපරිත්තාරම්මණංපථවීෙසිණං…කප.…දුක්ඛපටිපදං 
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ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.…

සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.…

සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.… 

සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං පථවීෙසිණං…කප.…

සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං

පථවීෙසිණං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං

පථවීෙසිණං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං

පථවීෙසිණං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං

පථවීෙසිණං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං 

අප්පමාණාරම්මණං පථවීෙසිණං – තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාකුසො. 

කසොළසක්ඛත්තුෙං. 

අට්ඨෙසිණංකසොළසක්ඛත්තුෙං 

203. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

ආකපොෙසිණං…කප.… කතකජොෙසිණං…කප.… වාකයොෙසිණං…කප.… 

නීෙෙසිණං…කප.… පීතෙසිණං…කප.… කෙොහිතෙසිණං…කප.…

ඔදාතෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

අට්ඨෙසිණංකසොළසක්ඛත්තුෙං. 

අභිභායතනානිපරිත්තානි 

204. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…

ඉකම ධම්මාකුසො. 

205. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමිපස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානංවූපසමා…කප.…දුතියංඣානං …කප.…

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

54 

පටුන 

පඤ්චමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාකුසො. 

චතස්කසොපටිපදා 

206. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

207. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

208. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

209. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

210. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියංඣානං…කප.…

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…

පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං…කප.…

දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං …කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං…කප.…

සුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 
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චතස්කසොපටිපදා. 

ද්කවආරම්මණානි 

211. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය 

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

212. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

213. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියංඣානං…කප.…

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…

පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං…කප.…

අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… 

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

ද්කවආරම්මණානි. 

අට්ඨක්ඛත්තුෙං 

214. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය 

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

215. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරතිදුක්ඛපටිපදංදන්ධාභිඤ්ඤංඅප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 
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216. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

217. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරතිදුක්ඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤංඅප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

218. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

219. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරතිසුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤංඅප්පමාණංපරිත්තාරම්මණං, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

220. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

221. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරතිසුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං පරිත්තාරම්මණං, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 
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222. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියංඣානං…කප.…

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…

පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං

පරිත්තාරම්මණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං 

පරිත්තාරම්මණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං

පරිත්තාරම්මණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං

පරිත්තාරම්මණං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං

පරිත්තාරම්මණං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං 

පරිත්තාරම්මණං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං

පරිත්තාරම්මණං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං

පරිත්තාරම්මණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

අට්ඨක්ඛත්තුෙං. 

ඉදම්පිඅට්ඨක්ඛත්තුෙං 

223. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි

සුවණ්ණදුබ්බ්ණ්ණානි, තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

224. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි 

සුවණ්ණදුබ්බ්ණ්ණානි, තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං

වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං

ඣානං…කප.… පඨමංඣානං…කප.…පඤ්චමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

ඉදම්පිඅට්ඨක්ඛත්තුෙං. 

අප්පමාණානි 

225. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය
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ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…

ඉකමධම්මාකුසො. 

226. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියංඣානං…කප.…

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…

පඤ්චමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති, තස්මිංසමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… 

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

චතස්කසොපටිපදා 

227. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය 

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ 

විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

228. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීබ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය 

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ 

විෙරති දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

229. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

230. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

231. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියංඣානං…කප.… 

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…

පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං…කප.…

දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං…කප.… 

සුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාකුසො. 

චතස්කසොපටිපදා. 

ද්කවආරම්මණානි 

232. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීබ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානි අභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාකුසො. 

233. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීබ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරතිඅප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

234. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියංඣානං…කප.…

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…

පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං…කප.…

අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… 

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

ද්කවආරම්මණානි. 

අපරම්පිඅට්ඨක්ඛත්තුෙං 

235. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය
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ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරතිදුක්ඛපටිපදංදන්ධාභිඤ්ඤංපරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

236. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය 

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 

237. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤංපරිත්තංඅප්පමාණාරම්මණං, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාකුසො. 

238. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා 

කුසො. 

239. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරතිසුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤංපරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

240. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 
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241. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීබ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ 

විෙරතිසුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

242. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය

ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා 

කුසො. 

243. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි, තානිඅභිභුයය 

ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියංඣානං…කප.…

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…

පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං

අප්පමාණාරම්මණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං

අප්පමාණාරම්මණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං 

අප්පමාණාරම්මණං…කප.… දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං 

අප්පමාණාරම්මණං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං පරිත්තං

අප්පමාණාරම්මණං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පමාණං

අප්පමාණාරම්මණං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං පරිත්තං

අප්පමාණාරම්මණං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පමාණං 

අප්පමාණාරම්මණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

අපරම්පිඅට්ඨක්ඛත්තුෙං. 

ඉදම්පිඅට්ඨක්ඛත්තුෙං 

244. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමාණානි

සුවණ්ණදුබ්බ්ණ්ණානි, තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 
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245. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමාණානි

සුවණ්ණදුබ්බ්ණ්ණානි, තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමීති විතක්ෙවිචාරානං

වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං 

ඣානං…කප.…පඨමංඣානං…කප.…පඤ්චමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

ඉදම්පිඅට්ඨක්ඛත්තුෙං. 

246. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති නීොනි නීෙවණ්ණානි

නීෙනිදස්සනානි නීෙනිභාසානි, තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමීති විවිච්කචව 

ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

247. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති පීතානි පීතවණ්ණානි

පීතනිදස්සනානි පීතනිභාසානි…කප.… කෙොහිතොනි කෙොහිතෙවණ්ණානි

කෙොහිතෙනිදස්සනානිකෙොහිතෙනිභාසානි…කප.… ඔදාතානිඔදාතවණ්ණානි

ඔදාතනිදස්සනානිඔදාතනිභාසානි, තානිඅභිභුයයජානාමි පස්සාමීතිවිවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

ඉමානිපිඅභිභායතනානිකසොළසක්ඛත්තුොනි. 

තීණිවිකමොක්ඛානිකසොළසක්ඛත්තුොනි 

248. ෙතකම ධම්මාකුසො? යස්මිං සමකයරූපූපපත්තියාමග්ගංභාකවතිරූපී 

රූපානිපස්සතිවිවිච්කචවොකමහි…කප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

249. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීබ්හිද්ධාරූපානිපස්සතිවිවිච්කචවොකමහි…කප.…

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාකුසො. 
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250. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සුභන්තිවිවිච්කචව ොකමහි…කප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 

ඉමානිපිතීණිවිකමොක්ඛානිකසොළසක්ඛත්තුොනි. 

චත්තාරිබ්රේමවිොරඣානානිකසොළසක්ඛත්තුොනි 

251. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

කමත්තාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

252. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

කමත්තාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

253. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

පීතියාචවිරාගා…කප.… තතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිකමත්තාසෙගතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

254. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

කමත්තාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

255. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

අවිතක්ෙං විචාරමත්තං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

කමත්තාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

256. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

කමත්තාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 
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257. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

පීතියා ච විරාගා…කප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

කමත්තාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

258. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

ෙරුණාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

259. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.…පඨමංඣානං…කප.…චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජවිෙරති

ෙරුණාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො 

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

260. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචවොකමහි…කප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිමුදිතාසෙගතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

261. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.…පඨමං ඣානං…කප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති

මුදිතාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

262. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

උකපක්ඛාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

චත්තාරි බ්රේමවිොරඣානානි [බ්රේමවිොරජ්ඣානානි )සී. සයා.(] 

කසොළසක්ඛත්තුොනි. 
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අසුභඣානංකසොළසක්ඛත්තුෙං 

263. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

උද්ධුමාතෙසඤ්ඤාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

264. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

විනීෙෙසඤ්ඤාසෙගතං…කප.… විපුබ්බ්ෙසඤ්ඤාසෙගතං…කප.…

විච්ඡිද්දෙසඤ්ඤාසෙගතං…කප.… වික්ඛායිතෙසඤ්ඤාසෙගතං…කප.…

වික්ඛිත්තෙසඤ්ඤාසෙගතං…කප.… ෙතවික්ඛිත්තෙසඤ්ඤාසෙගතං…කප.…

කෙොහිතෙසඤ්ඤාසෙගතං…කප.… පුළවෙසඤ්ඤාසෙගතං 

[පුළුවෙසඤ්ඤාසෙගතං )ෙ.(] …කප.… අට්ඨිෙසඤ්ඤාසෙගතං, තස්මිං 

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 

අසුභඣානං [අසුභජ්ඣානං)සී.සයා.(] කසොළසක්ඛත්තුෙං. 

රූපාවචරකුසෙං. 

අරූපාවචරකුසෙං  

චත්තාරිඅරූපඣානානි [අරූපජ්ඣානානි)සී. සයා.(] කසොළසක්ඛත්තුොනි 

265. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය අරූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සබ්බ්කසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්ෙමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා

නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිොරා ආොසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතංසුඛස්ස

ච පොනා…කප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති උකපක්ඛාසෙගතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මා කුසො. 

266. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය අරූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සබ්බ්කසො ආොසානඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති උකපක්ඛාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

267. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය අරූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සබ්බ්කසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම
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ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති උකපක්ඛාසෙගතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

268. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය අරූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සබ්බ්කසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්ෙම්ම

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.…

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජවිෙරතිඋකපක්ඛාසෙගතං, තස්මිංසමකය ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

චත්තාරිඅරූපඣානානිකසොළසක්ඛත්තුොනි. 

අරූපාවචරකුසෙං. 

කතභූමෙකුසලං 

ොමාවචරකුසෙං 

269. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති කසොමනස්සසෙගතං ඤාණසම්පයුත්තං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං…කප.…

වීරියාධිපකතයයං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං…කප.… 

වීමංසාධිපකතයයං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීරියාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං හීනං…කප.… 

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාකුසො. 

270. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසෙං චිත්තං

උප්පන්නං කෙොති කසොමනස්සසෙගතං ඤාණසම්පයුත්තං

සසඞ්ඛාකරන…කප.… කසොමනස්සසෙගතං ඤාණවිප්පයුත්තං…කප.…

කසොමනස්සසෙගතං ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන…කප.… 

උකපක්ඛාසෙගතං ඤාණසම්පයුත්තං…කප.… උකපක්ඛාසෙගතං

ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන…කප.… උකපක්ඛාසෙගතං

ඤාණවිප්පයුත්තං…කප.…උකපක්ඛාසෙගතංඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාකරන 

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං…කප.…

වීරියාධිපකතයයං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං
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හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීරියාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

ොමාවචරකුසෙං. 

රූපාවචරකුසෙං 

271. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං…කප.…

වීරියාධිපකතයයං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං…කප.… 

වීමංසාධිපකතයයං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීරියාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං හීනං…කප.… 

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

272. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති 

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.…

පණීතං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… වීරියාධිපකතයයං…කප.… 

චිත්තාධිපකතයයං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීරියාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

රූපාවචරකුසෙං. 

අරූපාවචරකුසෙං 

273. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය අරූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සබ්බ්කසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්ෙමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා
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නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිොරාආොසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතංසුඛස්ස

ච පොනා…කප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං…කප.…

වීරියාධිපකතයයං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං…කප.… 

වීමංසාධිපකතයයං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීරියාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං හීනං…කප.…

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං හීනං…කප.… 

මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාකුසො. 

274. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය අරූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සබ්බ්කසො ආොසානඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං 

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිහීනං…කප.…මජ්ඣිමං…කප.…පණීතං…කප.… 

ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… වීරියාධිපකතයයං…කප.…

චිත්තාධිපකතයයං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීරියාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාකුසො. 

275. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය අරූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සබ්බ්කසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිහීනං…කප.…මජ්ඣිමං…කප.…පණීතං…කප.… 

ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… වීරියාධිපකතයයං…කප.…

චිත්තාධිපකතයයං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීරියාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 
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276. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය අරූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති

සබ්බ්කසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්ෙම්ම

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.…

චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.…

පණීතං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… වීරියාධිපකතයයං…කප.…

චිත්තාධිපකතයයං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං…කප.… ඡන්දාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීරියාධිපකතයයං 

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… චිත්තාධිපකතයයං

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං 

හීනං…කප.… මජ්ඣිමං…කප.… පණීතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

අරූපාවචරකුසෙං. 

කෙොකුත්තරකුසෙං 

සුද්ධිෙපටිපදා 

277. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති, කවදනාකෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, 

කචතනාකෙොති, චිත්තංකෙොති, විතක්කෙොකෙොති, විචාකරොකෙොති, පීතිකෙොති, 

සුඛංකෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති, සද්ධින්ද්රියංකෙොති, වීරියින්ද්රියංකෙොති, 

සතින්ද්රියංකෙොති, සමාධින්ද්රියංකෙොති, පඤ්ඤින්ද්රියංකෙොති, මනින්ද්රියංකෙොති, 

කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං

කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, සම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති, සම්මාවාචා කෙොති, 

සම්මාෙම්මන්කතො කෙොති, සම්මාආජීකවො කෙොති, සම්මාවායාකමො කෙොති, 

සම්මාසති කෙොති, සම්මාසමාධි කෙොති, සද්ධාබ්ෙං කෙොති, වීරියබ්ෙං කෙොති, 

සතිබ්ෙං කෙොති, සමාධිබ්ෙං කෙොති, පඤ්ඤාබ්ෙං කෙොති, හිරිබ්ෙං කෙොති, 

ඔත්තප්පබ්ෙං කෙොති, අකෙොකභො කෙොති, අකදොකසො කෙොති, අකමොකෙො කෙොති, 

අනභිජ්ඣා කෙොති, අබ්යාපාකදො කෙොති, සම්මාදිට්ඨි කෙොති, හිරී කෙොති, 

ඔත්තප්පං කෙොති, ොයපස්සද්ධි කෙොති, චිත්තපස්සද්ධි කෙොති, ොයෙහුතා

කෙොති, චිත්තෙහුතා කෙොති, ොයමුදුතා කෙොති, චිත්තමුදුතා කෙොති, 

ොයෙම්මඤ්ඤතාකෙොති, චිත්තෙම්මඤ්ඤතාකෙොති, ොයපාගුඤ්ඤතා කෙොති, 

චිත්තපාගුඤ්ඤතාකෙොති, ොයුජුෙතාකෙොති, චිත්තුජුෙතාකෙොති, සතිකෙොති, 
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සම්පජඤ්ඤං කෙොති, සමකථො කෙොති, විපස්සනා කෙොති, පග්ගාකෙො කෙොති, 

අවික්කඛකපො කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාකුසො. 

278. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

279. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං

කචකතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංකවදයිතං කචකතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාකවදනා

–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති. 

280. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාසඤ්ඤාසඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං–

අයංතස්මිං සමකයසඤ්ඤාකෙොති. 

281. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා කචතනා සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං –

අයංතස්මිංසමකයකචතනාකෙොති. 

282. ෙතමං තස්මිං සමකය චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං මකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉදංතස්මිංසමකයචිත්තං

කෙොති. 

283. ෙතකමො තස්මිංසමකයවිතක්කෙොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයතක්කෙො

විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා

සම්මාසඞ්ෙප්කපො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං තස්මිං සමකය

විතක්කෙොකෙොති. 

284. ෙතකමො තස්මිං සමකය විචාකරො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය චාකරො

විචාකරොඅනුවිචාකරොඋපවිචාකරො චිත්තස්සඅනුසන්ධානතාඅනුකපක්ඛනතා–

අයංතස්මිංසමකයවිචාකරොකෙොති. 

285. ෙතමා තස්මිං සමකය පීති කෙොති? යා තස්මිං සමකය පීති පාකමොජ්ජං

ආකමොදනා පකමොදනා ොකසො පොකසො විත්ති ඔදගයං අත්තමනතා චිත්තස්ස

පීතිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො–අයං තස්මිංසමකයපීතිකෙොති. 
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286. ෙතමං තස්මිංසමකයසුඛං කෙොති? යංතස්මිංසමකයකචතසිෙංසාතං

කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා

සාතාසුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිං සමකයසුඛංකෙොති. 

287. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

චිත්තස්සඨිතිසණ්ඨිතිඅවට්ඨිතිඅවිසාොකරොඅවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා

සමකථො සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි සමාධිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො 

මග්ගඞ්ගංමග්ගපරියාපන්නං–අයංතස්මිංසමකයචිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

288. ෙතමං තස්මිං සමකය සද්ධින්ද්රියං කෙොති? යා තස්මිං සමකය සද්ධා 

සද්දෙනාඔෙප්පනාඅභිප්පසාකදොසද්ධාසද්ධින්ද්රියංසද්ධාබ්ෙං–ඉදංතස්මිං 

සමකයසද්ධින්ද්රියංකෙොති. 

289. ෙතමං තස්මිංසමකයවීරියින්ද්රියංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො වීරියසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – ඉදං 

තස්මිංසමකයවීරියින්ද්රියංකෙොති. 

290. ෙතමං තස්මිංසමකයසතින්ද්රියංකෙොති? යාතස්මිංසමකයසතිඅනුස්සති

පටිස්සතිසති සරණතාධාරණතාඅපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසති සතිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගොමග්ගඞ්ගංමග්ගපරියාපන්නං–ඉදං

තස්මිංසමකයසතින්ද්රියං කෙොති. 

291. ෙතමං තස්මිංසමකයසමාධින්ද්රියංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො 

සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි සමාධිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං

මග්ගපරියාපන්නං–ඉදංතස්මිංසමකයසමාධින්ද්රියං කෙොති. 

292. ෙතමං තස්මිං සමකයපඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදො පඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො 

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

72 

පටුන 

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – ඉදං

තස්මිං සමකයපඤ්ඤින්ද්රියංකෙොති. 

293. ෙතමං තස්මිංසමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනින්ද්රියංකෙොති. 

294. ෙතමං තස්මිං සමකය කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය 

කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජාසාතා සුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිංසමකයකසොමනස්සින්ද්රියං

කෙොති. 

295. ෙතමං තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං

ආයුඨිතියපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං

තස්මිං සමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති. 

296. ෙතමං තස්මිංසමකයඅනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියංකෙොති? යාකතසං

ධම්මානං අනඤ්ඤාතානං අදිට්ඨානං අප්පත්තානං අවිදිතානං අසච්ඡිෙතානං

සච්ඡිකිරියායපඤ්ඤාපජානනාවිචකයො පවිචකයොධම්මවිචකයොසල්ෙක්ඛණා

උපෙක්ඛණා පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා

චින්තා උපපරික්ඛා භූරී කමධා පරිණායිො විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පකතොකදො

පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබ්ෙං පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාකදො

පඤ්ඤාආකෙොකෙො පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං

අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං

මග්ගපරියාපන්නං–ඉදංතස්මිං සමකයඅනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියංකෙොති. 

297. ෙතමා තස්මිං සමකය සම්මාදිට්ඨි කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදො පඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො 

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො 

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං

තස්මිං සමකයසම්මාදිට්ඨිකෙොති. 
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298. ෙතකමො තස්මිං සමකය සම්මාසඞ්ෙප්කපො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය 

තක්කෙො විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා

සම්මාසඞ්ෙප්කපො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං තස්මිං සමකය

සම්මාසඞ්ෙප්කපොකෙොති. 

299. ෙතමා තස්මිං සමකය සම්මාවාචා කෙොති? යා තස්මිං සමකය චතූහි

වචීදුච්චරිකතහි ආරති විරති පටිවිරති කවරමණී අකිරියා අෙරණං

අනජ්ඣාපත්ති කවොඅනතික්ෙකමො කසතුඝාකතො සම්මාවාචා මග්ගඞ්ගං

මග්ගපරියාපන්නං–අයංතස්මිංසමකයසම්මාවාචාකෙොති. 

300. ෙතකමො තස්මිංසමකයසම්මාෙම්මන්කතොකෙොති? යාතස්මිංසමකයතීහි 

ොයදුච්චරිකතහි ආරති විරති පටිවිරති කවරමණී අකිරියා අෙරණං

අනජ්ඣාපත්ති කවොඅනතික්ෙකමොකසතුඝාකතොසම්මාෙම්මන්කතොමග්ගඞ්ගං

මග්ගපරියාපන්නං–අයං තස්මිංසමකයසම්මාෙම්මන්කතොකෙොති. 

301. ෙතකමො තස්මිං සමකය සම්මාආජීකවො කෙොති? යා තස්මිං සමකය

මිච්ඡාආජීවාආරතිවිරතිපටිවිරති කවරමණීඅකිරියාඅෙරණංඅනජ්ඣාපත්ති

කවොඅනතික්ෙකමොකසතුඝාකතොසම්මාආජීකවො මග්ගඞ්ගංමග්ගපරියාපන්නං

–අයංතස්මිංසමකයසම්මාආජීකවොකෙොති. 

302. ෙතකමො තස්මිං සමකය සම්මාවායාකමො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

කචතසිකෙො වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො

උස්සාකෙො උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො වීරියසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං

තස්මිංසමකයසම්මාවායාකමොකෙොති. 

303. ෙතමා තස්මිංසමකයසම්මාසතිකෙොති? යාතස්මිංසමකයසතිඅනුස්සති 

පටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතාඅපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙං සම්මාසතිසතිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගොමග්ගඞ්ගංමග්ගපරියාපන්නං–අයං

තස්මිංසමකය සම්මාසතිකෙොති. 

304. ෙතකමො තස්මිංසමකයසම්මාසමාධිකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි සමාධිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං

මග්ගපරියාපන්නං–අයංතස්මිංසමකය සම්මාසමාධිකෙොති. 
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305. ෙතමං තස්මිං සමකය සද්ධාබ්ෙං කෙොති? යා තස්මිං සමකය සද්ධා

සද්දෙනාඔෙප්පනා අභිප්පසාකදොසද්ධාසද්ධින්ද්රියංසද්ධාබ්ෙං–ඉදංතස්මිං

සමකයසද්ධාබ්ෙං කෙොති. 

306. ෙතමං තස්මිංසමකයවීරියබ්ෙංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො වීරියසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – ඉදං 

තස්මිංසමකයවීරියබ්ෙංකෙොති. 

307. ෙතමං තස්මිංසමකයසතිබ්ෙංකෙොති? යාතස්මිංසමකය සතිඅනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතාඅපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසති සතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසතිසතිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං–ඉදං

තස්මිංසමකයසතිබ්ෙංකෙොති. 

308. ෙතමං තස්මිංසමකයසමාධිබ්ෙංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි සමාධිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං

මග්ගපරියාපන්නං–ඉදංතස්මිංසමකයසමාධිබ්ෙං කෙොති. 

309. ෙතමං තස්මිං සමකය පඤ්ඤාබ්ෙං කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිො විපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො 

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – ඉදං

තස්මිං සමකයපඤ්ඤාබ්ෙංකෙොති. 

310. ෙතමං තස්මිං සමකය හිරිබ්ෙං කෙොති? යං තස්මිං සමකය හිරීයති

හිරියිතබ්කබ්න හිරීයති පාපොනං අකුසොනං ධම්මානං සමාපත්තියා – ඉදං

තස්මිංසමකයහිරිබ්ෙංකෙොති. 

311. ෙතමං තස්මිංසමකයඔත්තප්පබ්ෙංකෙොති? යංතස්මිංසමකයඔත්තප්පති 

ඔත්තප්පිතබ්කබ්නඔත්තප්පතිපාපොනංඅකුසොනංධම්මානංසමාපත්තියා–

ඉදං තස්මිංසමකයඔත්තප්පබ්ෙංකෙොති. 
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312. ෙතකමො තස්මිංසමකයඅකෙොකභොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකෙොකභො

අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං අසාරාකගො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා

අකෙොකභොකුසෙමූෙං–අයංතස්මිංසමකයඅකෙොකභො කෙොති. 

313. ෙතකමො තස්මිංසමකයඅකදොකසොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකදොකසො

අදුස්සනාඅදුස්සිතත්තං අබ්යාපාකදොඅබ්යාපජ්කජොඅකදොකසොකුසෙමූෙං–අයං

තස්මිංසමකයඅකදොකසොකෙොති. 

314. ෙතකමො තස්මිං සමකය අකමොකෙො කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤං පකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො 

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං 

තස්මිංසමකයඅකමොකෙොකෙොති. 

315. ෙතමා තස්මිංසමකයඅනභිජ්ඣාකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකෙොකභො

අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං අසාරාකගො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා

අකෙොකභොකුසෙමූෙං–අයං තස්මිංසමකයඅනභිජ්ඣාකෙොති. 

316. ෙතකමො තස්මිංසමකයඅබ්යාපාකදොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයඅකදොකසො

අදුස්සනා අදුස්සිතත්තංඅබ්යාපාකදොඅබ්යාපජ්කජොඅකදොකසොකුසෙමූෙං–අයං

තස්මිංසමකය අබ්යාපාකදොකෙොති. 

317. ෙතමා තස්මිං සමකය සම්මාදිට්ඨි කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදො පඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො 

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං

තස්මිංසමකය සම්මාදිට්ඨිකෙොති. 

318. ෙතමා තස්මිං සමකය හිරී කෙොති? යං තස්මිං සමකය හිරීයති

හිරියිතබ්කබ්න හිරීයති පාපොනං අකුසොනං ධම්මානං සමාපත්තියා – අයං

තස්මිංසමකයහිරීකෙොති. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

76 

පටුන 

319. ෙතමං තස්මිං සමකයඔත්තප්පං කෙොති? යංතස්මිං සමකයඔත්තප්පති

ඔත්තප්පිතබ්කබ්න ඔත්තප්පතිපාපොනංඅකුසොනංධම්මානංසමාපත්තියා–

ඉදංතස්මිංසමකයඔත්තප්පං කෙොති. 

320. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයපස්සද්ධි කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස පස්සද්ධි 

පටිපස්සද්ධි පස්සම්භනා පටිපස්සම්භනා පටිපස්සම්භිතත්තං 

පස්සද්ධිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො – අයංතස්මිංසමකයොයපස්සද්ධි කෙොති. 

321. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තපස්සද්ධි කෙොති? යා තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස පස්සද්ධි පටිපස්සද්ධි පස්සම්භනා පටිපස්සම්භනා 

පටිපස්සම්භිතත්තං පස්සද්ධිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො – අයං තස්මිං සමකය 

චිත්තපස්සද්ධිකෙොති. 

322. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයෙහුතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස ෙහුතා

ෙහුපරිණාමතා අදන්ධනතා අවිත්ථනතා – අයං තස්මිං සමකය ොයෙහුතා

කෙොති. 

323. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තෙහුතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සෙහුතා ෙහුපරිණාමතා අදන්ධනතා අවිත්ථනතා – අයං

තස්මිංසමකය චිත්තෙහුතාකෙොති. 

324. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයමුදුතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස මුදුතා මද්දවතා

අෙක්ඛළතාඅෙථිනතා–අයං තස්මිංසමකයොයමුදුතාකෙොති. 

325. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තමුදුතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස මුදුතා මද්දවතා අෙක්ඛළතා අෙථිනතා – අයං තස්මිං

සමකයචිත්තමුදුතාකෙොති. 

326. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයෙම්මඤ්ඤතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස ෙම්මඤ්ඤතා

ෙම්මඤ්ඤත්තං ෙම්මඤ්ඤභාකවො – අයං තස්මිං සමකය ොයෙම්මඤ්ඤතා

කෙොති. 
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327. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තෙම්මඤ්ඤතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස ෙම්මඤ්ඤතාෙම්මඤ්ඤත්තංෙම්මඤ්ඤභාකවො–අයං

තස්මිංසමකයචිත්තෙම්මඤ්ඤතා කෙොති. 

328. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයපාගුඤ්ඤතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස පගුණතා

පගුණත්තං පගුණභාකවො–අයංතස්මිංසමකයොයපාගුඤ්ඤතාකෙොති. 

329. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තපාගුඤ්ඤතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සපගුණතාපගුණත්තංපගුණභාකවො–අයංතස්මිංසමකය 

චිත්තපාගුඤ්ඤතාකෙොති. 

330. ෙතමා තස්මිං සමකය ොයුජුෙතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

කවදනාක්ඛන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස උජුතා උජුෙතා

අජිම්ෙතාඅවඞ්ෙතාඅකුටිෙතා – අයංතස්මිංසමකයොයුජුෙතාකෙොති. 

331. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තුජුෙතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සඋජුතා උජුෙතා අජිම්ෙතා අවඞ්ෙතා අකුටිෙතා – අයං

තස්මිංසමකයචිත්තුජුෙතාකෙොති. 

332. ෙතමා තස්මිං සමකය සති කෙොති? යා තස්මිං සමකය සති අනුස්සති

පටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතා අපිොපනතාඅසම්මුස්සනතාසතිසතින්ද්රියං

සතිබ්ෙංසම්මාසතිසතිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං–අයං

තස්මිංසමකයසතිකෙොති. 

333. ෙතමං තස්මිං සමකය සම්පජඤ්ඤං කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිපස්සනා සම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථංපඤ්ඤාපාසාකදො පඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – ඉදං

තස්මිංසමකය සම්පජඤ්ඤංකෙොති. 

334. ෙතකමො තස්මිංසමකයසමකථොකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

78 

පටුන 

සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි සමාධිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං

මග්ගපරියාපන්නං–අයංතස්මිංසමකයසමකථො කෙොති. 

335. ෙතමා තස්මිං සමකය විපස්සනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය පඤ්ඤා

පජානනා විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා

පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා

උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිො විපස්සනාසම්පජඤ්ඤංපකතොකදොපඤ්ඤා

පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබ්ෙංපඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාකදොපඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං

තස්මිංසමකයවිපස්සනාකෙොති. 

336. ෙතකමො තස්මිං සමකය පග්ගාකෙො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

කචතසිකෙො වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො

උස්සාකෙො උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

සම්මාවායාකමො වීරියසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං 

තස්මිංසමකයපග්ගාකෙොකෙොති. 

337. ෙතකමො තස්මිංසමකයඅවික්කඛකපොකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං සම්මාසමාධි සමාධිසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං

මග්ගපරියාපන්නං – අයං තස්මිං සමකය අවික්කඛකපො කෙොති; කය වා පන

තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම

ධම්මාකුසො. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, නවින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

පඤ්චඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, අට්ඨඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, සත්ත බ්ොනි

කෙොන්ති, තකයොකෙතූ කෙොන්ති, එකෙො ස්කසොකෙොති, එොකවදනාකෙොති, 

එො සඤ්ඤා කෙොති, එො කචතනා කෙොති, එෙං චිත්තං කෙොති, එකෙො

කවදනාක්ඛන්කධො කෙොති, එකෙො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො කෙොති, එකෙො

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති, එකෙො විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො කෙොති, එෙං

මනායතනංකෙොති, එෙංමනින්ද්රියංකෙොති, එොමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකෙොති, 

එෙංධම්මායතනංකෙොති, එො ධම්මධාතුකෙොති; කයවාපනතස්මිංසමකය



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

79 

පටුන 

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

කුසො…කප.…. 

338. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරොපීති චිත්තස්කසෙග්ගතාසද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියංසතින්ද්රියං

සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං

සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්ෙප්කපො සම්මාවාචා සම්මාෙම්මන්කතො සම්මාආජීකවො

සම්මාවායාකමො සම්මාසති සම්මාසමාධි සද්ධාබ්ෙං වීරියබ්ෙං සතිබ්ෙං

සමාධිබ්ෙංපඤ්ඤාබ්ෙංහිරිබ්ෙංඔත්තප්පබ්ෙං අකෙොකභොඅකදොකසොඅකමොකෙො

අනභිජ්ඣාඅබ්යාපාකදොසම්මාදිට්ඨිහිරීඔත්තප්පං ොයපස්සද්ධිචිත්තපස්සද්ධි

ොයෙහුතා චිත්තෙහුතා ොයමුදුතා චිත්තමුදුතා ොයෙම්මඤ්ඤතා

චිත්තෙම්මඤ්ඤතා ොයපාගුඤ්ඤතා චිත්තපාගුඤ්ඤතා ොයුජුෙතා 

චිත්තුජුෙතාසතිසම්පජඤ්ඤංසමකථොවිපස්සනාපග්ගාකෙොඅවික්කඛකපො; කය

වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා

ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…

ඉකමධම්මාකුසො. 

339. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

340. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

341. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 
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342. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා …කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං…කප.… දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං…කප.… සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාකුසො. 

සුද්ධිෙපටිපදා. 

සුඤ්ඤතං 

343. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

344. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිසුඤ්ඤතං, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

සුඤ්ඤතං. 

සුඤ්ඤතමූෙෙපටිපදා 

345. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

346. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං
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ඛිප්පාභිඤ්ඤංසුඤ්ඤතං, තස්මිංසමකය  ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

347. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤංසුඤ්ඤතං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

348. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤංසුඤ්ඤතං, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

349. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං…කප.… 

දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

සුඤ්ඤතං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං සමකය

 ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

සුඤ්ඤතමූෙෙපටිපදා. 

අප්පණිහිතං 

350. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාකුසො. 

351. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං
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ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

අප්පණිහිතං. 

අප්පණිහිතමූෙෙපටිපදා 

352. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

353. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

354. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

355. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

356. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං…කප.… 

දුක්ඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං
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අප්පණිහිතං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

අප්පණිහිතමූෙෙපටිපදා. 

වීසතිමොනයා 

357. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං මග්ගං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සතිපට්ඨානං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

සම්මප්පධානං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ඉද්ධිපාදං භාකවති…කප.…

කෙොකුත්තරං ඉන්ද්රියං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං බ්ෙං භාකවති…කප.…

කෙොකුත්තරං කබ්ොජ්ඣඞ්ගං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සච්චං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සමථං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ධම්මං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ඛන්ධං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

ආයතනංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරංධාතුංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං 

ආොරං භාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං  ස්සං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

කවදනංභාකවති…කප.… කෙොකුත්තරංසඤ්ඤංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං

කචතනං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං චිත්තං භාකවති නියයානිෙං

අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

වීසතිමොනයා. 

අධිපති 

358. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… වීරියාධිපකතයයං…කප.…

චිත්තාධිපකතයයං…කප.… වීමංසාධිපකතය්යං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

359. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථංඣානං…කප.… පඨමංඣානං …කප.… පඤ්චමං
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ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… වීරියාධිපකතයයං…කප.…

චිත්තාධිපකතයයං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා කුසො. 

360. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං මග්ගං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සතිපට්ඨානං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

සම්මප්පධානං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ඉද්ධිපාදං භාකවති…කප.…

කෙොකුත්තරං ඉන්ද්රියං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං බ්ෙං භාකවති…කප.… 

කෙොකුත්තරං කබ්ොජ්ඣඞ්ගං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සච්චං 

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සමථං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ධම්මං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ඛන්ධං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

ආයතනංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරංධාතුංභාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

ආොරං භාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං  ස්සං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

කවදනං භාකවති…කප.…කෙොකුත්තරංසඤ්ඤංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං

කචතනං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං චිත්තං භාකවති නියයානිෙං

අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… වීරියාධිපකතයයං…කප.… 

චිත්තාධිපකතයයං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො. 

අධිපති. 

පඨකමොමග්කගො. 

361. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං ොමරාගබ්යාපාදානං තනුභාවාය දුතියාය භූමියා

පත්තියා විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 

දුතිකයොමග්කගො. 

362. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං ොමරාගබ්යාපාදානං අනවකසසප්පොනාය තතියාය
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භූමියා පත්තියාවිවිච්කචවොකමහි…කප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… 

අඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

කුසො. 

තතිකයොමග්කගො. 

363. ෙතකම ධම්මා කුසො? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං ඣානං භාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං රූපරාගඅරූපරාගමානඋද්ධච්චඅවිජ්ජාය

අනවකසසප්පොනාය චතුත්ථාය භූමියා පත්තියා විවිච්කචව ොකමහි…කප.…

පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිදුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමකය

 ස්කසො කෙොති…කප.… අඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාකුසො…කප.…. 

364. ෙතමං තස්මිංසමකයඅඤ්ඤින්ද්රියංකෙොති? යාකතසංධම්මානංඤාතානං

දිට්ඨානං පත්තානං විදිතානං සච්ඡිෙතානං සච්ඡිකිරියාය පඤ්ඤා පජානනා

විචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා පච්චුපෙක්ඛණා

පණ්ඩිච්චං කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා උපපරික්ඛා භූරී කමධා

පරිණායිො විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පකතොකදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං

පඤ්ඤාබ්ෙං පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාකදො පඤ්ඤාආකෙොකෙො

පඤ්ඤාඔභාකසො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං, ඉදං

තස්මිංසමකය අඤ්ඤින්ද්රියංකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…කය

වාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපි අත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–

ඉකමධම්මාකුසො. 

චතුත්කථොමග්කගො. 

කෙොකුත්තරංචිත්තං. 

ද්වාදසඅකුසොනි 

365. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති 

කසොමනස්සසෙගතං දිට්ඨිගතසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා සද්දාරම්මණං වා 

ගන්ධාරම්මණංවාරසාරම්මණංවාක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවාධම්මාරම්මණංවා

යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා

කෙොති, කචතනාකෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙොකෙොති, විචාකරොකෙොති, පීති

කෙොති, සුඛං කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, 
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සමාධින්ද්රියංකෙොති, මනින්ද්රියංකෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං

කෙොති, මිච්ඡාදිට්ඨි කෙොති, මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො කෙොති, මිච්ඡාවායාකමො කෙොති, 

මිච්ඡාසමාධි කෙොති, වීරියබ්ෙං කෙොති, සමාධිබ්ෙං කෙොති, අහිරිෙබ්ෙං කෙොති, 

අකනොත්තප්පබ්ෙං කෙොති, කෙොකභො කෙොති, කමොකෙො කෙොති, අභිජ්ඣා කෙොති, 

මිච්ඡාදිට්ඨි කෙොති, අහිරිෙං කෙොති, අකනොත්තප්පං කෙොති, සමකථො කෙොති, 

පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපො කෙොති; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපි

අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො. 

366. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

367. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං

කචකතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංකවදයිතංකචකතොසම් ස්සජාසාතා සුඛාකවදනා

–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති. 

368. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤාසඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං–

අයංතස්මිංසමකයසඤ්ඤාකෙොති. 

369. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා කචතනා සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං –

අයංතස්මිංසමකයකචතනාකෙොති. 

370. ෙතමං තස්මිං සමකය චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං මකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉදංතස්මිංසමකයචිත්තං

කෙොති. 

371. ෙතකමො තස්මිංසමකයවිතක්කෙොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයතක්කෙො

විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා

මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො – අයංතස්මිං සමකයවිතක්කෙොකෙොති. 

372. ෙතකමො තස්මිං සමකය විචාකරො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය චාකරො

විචාකරොඅනුවිචාකරොඋපවිචාකරො චිත්තස්සඅනුසන්ධානතා අනුකපක්ඛනතා–

අයංතස්මිංසමකය විචාකරොකෙොති. 
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373. ෙතමා තස්මිං සමකය පීති කෙොති? යා තස්මිං සමකය පීති පාකමොජ්ජං

ආකමොදනා පකමොදනාොකසොපොකසොවිත්තිඔදගයංඅත්තමනතාචිත්තස්ස–

අයංතස්මිංසමකයපීති කෙොති. 

374. ෙතමං තස්මිංසමකයසුඛං කෙොති? යංතස්මිංසමකයකචතසිෙංසාතං

කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා

සාතාසුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිං සමකයසුඛංකෙොති. 

375. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

චිත්තස්සඨිතිසණ්ඨිති අවට්ඨිතිඅවිසාොකරොඅවික්කඛකපොඅවිසාෙටමානසතා

සමකථො සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං මිච්ඡාසමාධි – අයං තස්මිං සමකය

චිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

376. ෙතමං තස්මිංසමකයවීරියින්ද්රියංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

මිච්ඡාවායාකමො–ඉදංතස්මිංසමකයවීරියින්ද්රියංකෙොති. 

377. ෙතමං තස්මිංසමකයසමාධින්ද්රියංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස 

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙංමිච්ඡාසමාධි–ඉදංතස්මිංසමකයසමාධින්ද්රියං කෙොති? 

378. ෙතමං තස්මිංසමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනින්ද්රියංකෙොති. 

379. ෙතමං තස්මිං සමකය කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිං සමකයකසොමනස්සින්ද්රියං

කෙොති. 

380. ෙතමං තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං 

ආයුඨිතියපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං

තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති. 
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381. ෙතමා තස්මිං සමකය මිච්ඡාදිට්ඨි කෙොති? යා තස්මිං සමකය දිට්ඨි

දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො දිට්ඨිවිසූොයිෙං දිට්ඨිවිප් න්දිතං

දිට්ඨිසංකයොජනං ගාකෙො පතිට්ඨාකෙො [පටිග්ගාකෙො )සී. සයා.(] අභිනිකවකසො

පරාමාකසො කුම්මග්කගොමිච්ඡාපකථොමිච්ඡත්තංතිත්ථායතනංවිපරියාසග්ගාකෙො 

[විපරිකයසගාකෙො)ෙ.(] – අයංතස්මිංසමකයමිච්ඡාදිට්ඨි කෙොති. 

382. ෙතකමො තස්මිං සමකය මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය 

තක්කෙො විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා

මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො–අයං තස්මිංසමකයමිච්ඡාසඞ්ෙප්කපොකෙොති. 

383. ෙතකමො තස්මිං සමකය මිච්ඡාවායාකමො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

කචතසිකෙො වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො

උස්සාකෙො උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

මිච්ඡාවායාකමො–අයංතස්මිංසමකයමිච්ඡාවායාකමො කෙොති. 

384. ෙතකමො තස්මිංසමකයමිච්ඡාසමාධිකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙං මිච්ඡාසමාධි–අයංතස්මිංසමකයමිච්ඡාසමාධිකෙොති. 

385. ෙතමං තස්මිංසමකයවීරියබ්ෙංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

මිච්ඡාවායාකමො–ඉදංතස්මිංසමකයවීරියබ්ෙංකෙොති. 

386. ෙතමං තස්මිංසමකයසමාධිබ්ෙංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති 

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙංමිච්ඡාසමාධි–ඉදංතස්මිං සමකයසමාධිබ්ෙංකෙොති. 

387. ෙතමං තස්මිංසමකයඅහිරිෙබ්ෙංකෙොති? යංතස්මිංසමකයනහිරීයති

හිරියිතබ්කබ්නනහිරීයති පාපොනංඅකුසොනංධම්මානංසමාපත්තියා–ඉදං

තස්මිංසමකයඅහිරිෙබ්ෙංකෙොති. 

388. ෙතමං තස්මිං සමකය අකනොත්තප්පබ්ෙං කෙොති? යං තස්මිං සමකයන

ඔත්තප්පති ඔත්තප්පිතබ්කබ්නනඔත්තප්පතිපාපොනංඅකුසොනංධම්මානං

සමාපත්තියා–ඉදං තස්මිංසමකයඅකනොත්තප්පබ්ෙංකෙොති. 
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389. ෙතකමො තස්මිං සමකය කෙොකභො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය කෙොකභො

ලුබ්භනා ලුබ්භිතත්තං සාරාකගො සාරජ්ජනා සාරජ්ජිතත්තං අභිජ්ඣා කෙොකභො

අකුසෙමූෙං–අයං තස්මිංසමකයකෙොකභොකෙොති. 

390. ෙතකමො තස්මිංසමකයකමොකෙොකෙොති? යංතස්මිංසමකයඅඤ්ඤාණං

අදස්සනං අනභිසමකයො අනනුකබ්ොකධො අසම්කබ්ොකධො අප්පටිකවකධො

අසංගාෙනා අපරිකයොගාෙනා අසමකපක්ඛනා අපච්චකවක්ඛනා

අපච්චක්ඛෙම්මං දුම්කමජ්ඣං බ්ාෙයං අසම්පජඤ්ඤං කමොකෙො පකමොකෙො 

සම්කමොකෙො අවිජ්ජා අවිජ්කජොකඝො අවිජ්ජාකයොකගො අවිජ්ජානුසකයො

අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං අවිජ්ජාෙඞ්ගීකමොකෙො අකුසෙමූෙං – අයංතස්මිංසමකය

කමොකෙොකෙොති. 

391. ෙතමා තස්මිං සමකය අභිජ්ඣා කෙොති? කයො තස්මිං සමකය කෙොකභො

ලුබ්භනා ලුබ්භිතත්තං සාරාකගො සාරජ්ජනා සාරජ්ජිතත්තං අභිජ්ඣා කෙොකභො

අකුසෙමූෙං–අයංතස්මිංසමකයඅභිජ්ඣා කෙොති. 

392. ෙතමා තස්මිං සමකය මිච්ඡාදිට්ඨි කෙොති? යා තස්මිං සමකය දිට්ඨි 

දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො දිට්ඨිවිසූොයිෙං දිට්ඨිවිප් න්දිතං 

දිට්ඨිසංකයොජනං ගාකෙො පතිට්ඨාකෙො අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො

මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තංතිත්ථායතනංවිපරියාසග්ගාකෙො – අයංතස්මිංසමකය 

මිච්ඡාදිට්ඨිකෙොති. 

393. ෙතමං තස්මිං සමකය අහිරිෙං කෙොති? යං තස්මිං සමකය න හිරීයති

හිරියිතබ්කබ්නනහිරීයති පාපොනංඅකුසොනංධම්මානංසමාපත්තියා–ඉදං

තස්මිංසමකයඅහිරිෙංකෙොති. 

394. ෙතමං තස්මිං සමකය අකනොත්තප්පං කෙොති? යං තස්මිං සමකය න

ඔත්තප්පතිඔත්තප්පිතබ්කබ්න නඔත්තප්පතිපාපොනංඅකුසොනංධම්මානං

සමාපත්තියා–ඉදංතස්මිංසමකය අකනොත්තප්පංකෙොති. 

395. ෙතකමො තස්මිංසමකයසමකථොකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්සඨිති

සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙංමිච්ඡාසමාධි– අයංතස්මිංසමකයසමකථොකෙොති. 

396. ෙතකමො තස්මිං සමකය පග්ගාකෙො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය

කචතසිකෙො වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො

උස්සාකෙො උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා
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අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ෙං

මිච්ඡාවායාකමො–අයංතස්මිංසමකයපග්ගාකෙො කෙොති. 

397. ෙතකමො තස්මිංසමකයඅවික්කඛකපොකෙොති? යාතස්මිංසමකය චිත්තස්ස 

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං මිච්ඡාසමාධි – අයං තස්මිං සමකය අවික්කඛකපො

කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, පඤ්චින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

පඤ්චඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, චතුරඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, චත්තාරි බ්ොනි

කෙොන්ති, ද්කව කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අකුසො…කප.…. 

398. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො පීති චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

ජීවිතින්ද්රියං මිච්ඡාදිට්ඨි මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො මිච්ඡාවායාකමො මිච්ඡාසමාධි

වීරියබ්ෙං සමාධිබ්ෙං අහිරිෙබ්ෙං අකනොත්තප්පබ්ෙං කෙොකභො කමොකෙො

අභිජ්ඣාමිච්ඡාදිට්ඨිඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පං සමකථොපග්ගාකෙොඅවික්කඛකපො; 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…

ඉකම ධම්මාඅකුසො. 

399. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති

කසොමනස්සසෙගතං දිට්ඨිගතසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන රූපාරම්මණං

වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අකුසො. 

400. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති 

කසොමනස්සසෙගතං දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා සද්දාරම්මණං වා 

ගන්ධාරම්මණංවාරසාරම්මණංවාක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවාධම්මාරම්මණංවා

යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා
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කෙොති, කචතනාකෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙොකෙොති, විචාකරොකෙොති, පීති

කෙොති, සුඛං කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, 

සමාධින්ද්රියංකෙොති, මනින්ද්රියංකෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං

කෙොති, මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො කෙොති, මිච්ඡාවායාකමො කෙොති, මිච්ඡාසමාධි කෙොති, 

වීරියබ්ෙං කෙොති, සමාධිබ්ෙං කෙොති, අහිරිෙබ්ෙං කෙොති, අකනොත්තප්පබ්ෙං

කෙොති, කෙොකභො කෙොති, කමොකෙො කෙොති, අභිජ්ඣා කෙොති, අහිරිෙං කෙොති, 

අකනොත්තප්පංකෙොති, සමකථොකෙොති, පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා–ඉකමධම්මා අකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, පඤ්චින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

පඤ්චඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, තිවඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, චත්තාරි බ්ොනි

කෙොන්ති, ද්කව කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා 

අකුසො…කප.…. 

401. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො පීති චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

ජීවිතින්ද්රියං මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො මිච්ඡාවායාකමො මිච්ඡාසමාධි වීරියබ්ෙං

සමාධිබ්ෙංඅහිරිෙබ්ෙං අකනොත්තප්පබ්ෙංකෙොකභොකමොකෙොඅභිජ්ඣාඅහිරිෙං

අකනොත්තප්පං සමකථො පග්ගාකෙො අවික්කඛකපො; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – 

අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅකුසො. 

402. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති 

කසොමනස්සසෙගතං දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන රූපාරම්මණං

වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅකුසො. 

403. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නං කෙොති 

උකපක්ඛාසෙගතං දිට්ඨිගතසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා සද්දාරම්මණං වා 

ගන්ධාරම්මණංවාරසාරම්මණංවාක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවාධම්මාරම්මණංවා

යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා
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කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, 

උකපක්ඛාකෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති, වීරියින්ද්රියංකෙොති, සමාධින්ද්රියං

කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, 

මිච්ඡාදිට්ඨි කෙොති, මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො කෙොති, මිච්ඡාවායාකමො කෙොති, 

මිච්ඡාසමාධි කෙොති, වීරියබ්ෙං කෙොති, සමාධිබ්ෙං කෙොති, අහිරිෙබ්ෙං කෙොති, 

අකනොත්තප්පබ්ෙං කෙොති, කෙොකභො කෙොති, කමොකෙො කෙොති, අභිජ්ඣා කෙොති, 

මිච්ඡාදිට්ඨි කෙොති, අහිරිෙං කෙොති, අකනොත්තප්පං කෙොති, සමකථො කෙොති, 

පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපි

අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො. 

404. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනා සංඵුසිතත්තං–අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

405. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං

කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

කවදනා–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති…කප.…. 

406. ෙතමා තස්මිං සමකය උකපක්ඛා කෙොති? යං තස්මිං සමකය කචතසිෙං

කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා කවදනා – අයං තස්මිං සමකය උකපක්ඛා

කෙොති…කප.…. 

407. ෙතමං තස්මිං සමකය උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජාඅදුක්ඛමසුඛාකවදනා–ඉදං තස්මිංසමකයඋකපක්ඛින්ද්රියං

කෙොති…කප.…කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, පඤ්චින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

චතුරඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, චතුරඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, චත්තාරි බ්ොනි

කෙොන්ති, ද්කව කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අකුසො…කප.…. 
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408. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං 

මිච්ඡාදිට්ඨිමිච්ඡාසඞ්ෙප්කපොමිච්ඡාවායාකමොමිච්ඡාසමාධිවීරියබ්ෙංසමාධිබ්ෙං 

අහිරිෙබ්ෙංඅකනොත්තප්පබ්ෙංකෙොකභොකමොකෙොඅභිජ්ඣාමිච්ඡාදිට්ඨිඅහිරිෙං

අකනොත්තප්පං සමකථො පග්ගාකෙො අවික්කඛකපො; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – 

අයංතස්මිං සමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅකුසො. 

409. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති 

උකපක්ඛාසෙගතං දිට්ඨිගතසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන රූපාරම්මණං

වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාඅකුසො. 

410. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති

උකපක්ඛාසෙගතං දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා සද්දාරම්මණං වා

ගන්ධාරම්මණංවා රසාරම්මණංවාක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවාධම්මාරම්මණංවා

යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා

කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, 

උකපක්ඛාකෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සමාධින්ද්රියං

කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, 

මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපොකෙොති, මිච්ඡාවායාකමො කෙොති, මිච්ඡාසමාධිකෙොති, වීරියබ්ෙං

කෙොති, සමාධිබ්ෙං කෙොති, අහිරිෙබ්ෙං කෙොති, අකනොත්තප්පබ්ෙං කෙොති, 

කෙොකභො කෙොති, කමොකෙො කෙොති, අභිජ්ඣා කෙොති, අහිරිෙං කෙොති, 

අකනොත්තප්පංකෙොති, සමකථොකෙොති, පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා–ඉකමධම්මා අකුසො…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, පඤ්චින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

චතුරඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, තිවඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, චත්තාරි බ්ොනි

කෙොන්ති, ද්කව කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අකුසො…කප.…. 
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411. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං 

මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො මිච්ඡාවායාකමො මිච්ඡාසමාධි වීරියබ්ෙං සමාධිබ්ෙං

අහිරිෙබ්ෙං අකනොත්තප්පබ්ෙං කෙොකභො කමොකෙො අභිජ්ඣා අහිරිෙං

අකනොත්තප්පං සමකථො පග්ගාකෙො අවික්කඛකපො; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං –

අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අකුසො. 

412. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති

උකපක්ඛාසෙගතං දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරන රූපාරම්මණං

වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අකුසො. 

413. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නං කෙොති 

කදොමනස්සසෙගතං පටිඝසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා සද්දාරම්මණං වා

ගන්ධාරම්මණංවා රසාරම්මණංවාක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවාධම්මාරම්මණංවා

යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා

කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, 

දුක්ඛං කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සමාධින්ද්රියං

කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, කදොමනස්සින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, 

මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපොකෙොති, මිච්ඡාවායාකමොකෙොති, මිච්ඡාසමාධි කෙොති, වීරියබ්ෙං

කෙොති, සමාධිබ්ෙං කෙොති, අහිරිෙබ්ෙං කෙොති, අකනොත්තප්පබ්ෙං කෙොති, 

කදොකසො කෙොති, කමොකෙො කෙොති, බ්යාපාකදො කෙොති, අහිරිෙං කෙොති, 

අකනොත්තප්පංකෙොති, සමකථොකෙොති, පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො. 

414. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනා සංඵුසිතත්තං–අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

415. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං අසාතං කචතසිෙං දුක්ඛං

කචකතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා

කවදනා–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති…කප.…. 
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416. ෙතමං තස්මිංසමකයදුක්ඛංකෙොති? යංතස්මිංසමකයකචතසිෙංඅසාතං

කචතසිෙං දුක්ඛං කචකතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං කවදයිතං 

කචකතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා කවදනා – ඉදං තස්මිං සමකය දුක්ඛං

කෙොති…කප.…. 

417. ෙතමං තස්මිං සමකය කදොමනස්සින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙංඅසාතංකචතසිෙං දුක්ඛංකචකතොසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛංකවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා කවදනා – ඉදං තස්මිං සමකය

කදොමනස්සින්ද්රියංකෙොති…කප.…. 

418. ෙතකමො තස්මිං සමකය කදොකසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය කදොකසො

දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා බ්යාපජ්ජිතත්තං විකරොකධො

පටිවිකරොකධො චණ්ඩික්ෙං අසුකරොකපො අනත්තමනතා චිත්තස්ස – අයංතස්මිං

සමකයකදොකසොකෙොති…කප.…. 

419. ෙතකමො තස්මිංසමකයබ්යාපාකදො කෙොති? කයොතස්මිංසමකයකදොකසො

දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා බ්යාපජ්ජිතත්තං විකරොකධො

පටිවිකරොකධො චණ්ඩික්ෙං අසුකරොකපො අනත්තමනතා චිත්තස්ස – අයංතස්මිං

සමකයබ්යාපාකදොකෙොති…කප.…කයවාපනතස්මිං සමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, පඤ්චින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

චතුරඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, තිවඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, චත්තාරි බ්ොනි

කෙොන්ති, ද්කව කෙතූ කෙොන්ති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අකුසො…කප.…. 

420. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං 

මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො මිච්ඡාවායාකමො මිච්ඡාසමාධි වීරියබ්ෙං සමාධිබ්ෙං

අහිරිෙබ්ෙං අකනොත්තප්පබ්ෙං කදොකසො කමොකෙො බ්යාපාකදො අහිරිෙං

අකනොත්තප්පං සමකථො පග්ගාකෙො අවික්කඛකපො; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා
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කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං –

අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අකුසො. 

421. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති 

කදොමනස්සසෙගතං පටිඝසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාකරනරූපාරම්මණං වා…කප.…

ධම්මාරම්මණංවා යංයංවාපනාරබ්භ, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අකුසො. 

422. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති

උකපක්ඛාසෙගතං විචිකිච්ඡාසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා සද්දාරම්මණං වා

ගන්ධාරම්මණංවා රසාරම්මණංවාක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංවාධම්මාරම්මණංවා

යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා

කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, 

උකපක්ඛා කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, මනින්ද්රියං

කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති, මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො කෙොති, 

මිච්ඡාවායාකමොකෙොති, වීරියබ්ෙං කෙොති, අහිරිෙබ්ෙංකෙොති, අකනොත්තප්පබ්ෙං

කෙොති, විචිකිච්ඡා කෙොති, කමොකෙො කෙොති, අහිරිෙං කෙොති, අකනොත්තප්පං

කෙොති, පග්ගාකෙො කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො. 

423. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…. 

424. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

චිත්තස්සඨිති–අයංතස්මිංසමකයචිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති…කප.…. 

425. ෙතමා තස්මිං සමකය විචිකිච්ඡා කෙොති? යා තස්මිං සමකය ෙඞ්ඛා

ෙඞ්ඛායනාෙඞ්ඛායිතත්තං විමතිවිචිකිච්ඡාද්කවළ්ෙෙංද්කවධාපකථොසංසකයො

අකනෙංසග්ගාකෙො ආසප්පනා පරිසප්පනා අපරිකයොගාෙනා ථම්භිතත්තං

චිත්තස්සමකනොවිකෙකඛො–අයංතස්මිංසමකයවිචිකිච්ඡා කෙොති…කප.… කය

වාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–

ඉකමධම්මාඅකුසො. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කවධාතුකයොකෙොන්ති, තකයොආොරාකෙොන්ති, චත්තාරිඉන්ද්රියානි කෙොන්ති, 

චතුරඞ්ගිෙංඣානංකෙොති, දුවඞ්ගිකෙොමග්කගොකෙොති, තීණි බ්ොනිකෙොන්ති, 

එකෙොකෙතුකෙොති, එකෙො ස්කසොකෙොති…කප.…එෙංධම්මායතනංකෙොති, 
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එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො…කප.…. 

426. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං

මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො මිච්ඡාවායාකමො වීරියබ්ෙං අහිරිෙබ්ෙං අකනොත්තප්පබ්ෙං

විචිකිච්ඡා කමොකෙො අහිරිෙං අකනොත්තප්පං පග්ගාකෙො; කය වා පන තස්මිං

සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං –

අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අකුසො. 

427. ෙතකම ධම්මාඅකුසො? යස්මිංසමකයඅකුසෙංචිත්තංඋප්පන්නංකෙොති

උකපක්ඛාසෙගතං උද්ධච්චසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා…කප.… යං යං වා

පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, 

කචතනාකෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා

කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සමාධින්ද්රියං කෙොති, 

මනින්ද්රියංකෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියංකෙොති, ජීවිතින්ද්රියංකෙොති, මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො

කෙොති, මිච්ඡාවායාකමො කෙොති, මිච්ඡාසමාධි කෙොති, වීරියබ්ෙං කෙොති, 

සමාධිබ්ෙං කෙොති, අහිරිෙබ්ෙං කෙොති, අකනොත්තප්පබ්ෙං කෙොති, උද්ධච්චං

කෙොති, කමොකෙොකෙොති, අහිරිෙංකෙොති, අකනොත්තප්පං කෙොති, සමකථොකෙොති, 

පග්ගාකෙොකෙොති, අවික්කඛකපොකෙොති; කය වාපන තස්මිංසමකයඅඤ්කඤපි

අත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා අකුසො. 

428. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…. 

429. ෙතමං තස්මිං සමකය උද්ධච්චං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තස්ස

උද්ධච්චංඅවූපසකමො කචතකසොවික්කඛකපොභන්තත්තංචිත්තස්ස–ඉදංතස්මිං

සමකය උද්ධච්චංකෙොති …කප.…කයවාපනතස්මිංසමකය අඤ්කඤපිඅත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅකුසො. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, පඤ්චින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

චතුරඞ්ගිෙං ඣානං කෙොති, තිවඞ්ගිකෙො මග්කගො කෙොති, චත්තාරි බ්ොනි

කෙොන්ති, එකෙො කෙතු කෙොති, එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය
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අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා 

අකුසො…කප.…. 

430. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං 

මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපො මිච්ඡාවායාකමො මිච්ඡාසමාධි වීරියබ්ෙං සමාධිබ්ෙං

අහිරිෙබ්ෙං අකනොත්තප්පබ්ෙං උද්ධච්චං කමොකෙො අහිරිෙං අකනොත්තප්පං

සමකථො පග්ගාකෙොඅවික්කඛකපො; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා 

සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅකුසො. 

ද්වාදසඅකුසෙචිත්තානි. 

අබ්යාෙතවිපාකෙො 

කුසෙවිපාෙපඤ්චවිඤ්ඤාණානි 

431. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය ොමාවචරස්ස කුසෙස්ස

ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාෙං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං කෙොති

උකපක්ඛාසෙගතං රූපාරම්මණං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති, කවදනාකෙොති, 

සඤ්ඤා කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, උකපක්ඛා කෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, 

ජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

432. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනා සංඵුසිතත්තං–අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

433. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං

කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

කවදනා–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති. 

434. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාසඤ්ඤාසඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං –

අයං තස්මිංසමකයසඤ්ඤාකෙොති. 
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435. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා කචතනා සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං –

අයංතස්මිංසමකයකචතනාකෙොති. 

436. ෙතමං තස්මිං සමකය චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං මකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය චිත්තං

කෙොති. 

437. ෙතමා තස්මිං සමකය උකපක්ඛා කෙොති? යං තස්මිං සමකය කචතසිෙං

කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා කවදනා – අයං තස්මිං සමකය උකපක්ඛා

කෙොති. 

438. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

චිත්තස්සඨිති–අයං තස්මිංසමකයචිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

439. ෙතමං තස්මිංසමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනින්ද්රියංකෙොති. 

440. ෙතමං තස්මිං සමකය උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය 

කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං 

කචකතොසම් ස්සජාඅදුක්ඛමසුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිංසමකයඋකපක්ඛින්ද්රියං 

කෙොති. 

441. ෙතමං තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං

ආයුඨිතියපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං

තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා– ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය
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අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා…කප.…. 

442. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

චිත්තස්කසෙග්ගතා ජීවිතින්ද්රියං; කය වා පනතස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා 

සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

443. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය ොමාවචරස්ස කුසෙස්ස 

ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාෙං කසොතවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං කෙොති

උකපක්ඛාසෙගතං සද්දාරම්මණං…කප.… ඝානවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං කෙොති

උකපක්ඛාසෙගතං ගන්ධාරම්මණං…කප.… ජිව්ොවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

කෙොති උකපක්ඛාසෙගතං රසාරම්මණං…කප.… ොයවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

කෙොතිසුඛසෙගතංක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති, කවදනා

කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, සුඛං කෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, සුඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං

කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා 

අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

444. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනා සංඵුසිතත්තං–අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

445. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාොයවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං ොයිෙං සාතං ොයිෙං සුඛං

ොයසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං ොයසම් ස්සජා සාතා සුඛා කවදනා – 

අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති. 

446. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාොයවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා සඤ්ජානනා සඤ්ජානිතත්තං –

අයංතස්මිංසමකයසඤ්ඤාකෙොති. 

447. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාොයවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා කචතනා සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං –

අයං තස්මිංසමකයකචතනාකෙොති. 
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448. ෙතමං තස්මිං සමකය චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං මකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාොයවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය චිත්තං

කෙොති. 

449. ෙතමං තස්මිං සමකය සුඛං කෙොති? යං තස්මිං සමකය ොයිෙං සාතං

ොයිෙංසුඛං ොයසම් ස්සජංසාතංසුඛංකවදයිතංොයසම් ස්සජාසාතාසුඛා

කවදනා–ඉදංතස්මිං සමකයසුඛංකෙොති. 

450. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

චිත්තස්සඨිති–අයං තස්මිංසමකයචිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

451. ෙතමං තස්මිංසමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාොයවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනින්ද්රියංකෙොති. 

452. ෙතමං තස්මිංසමකයසුඛින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයොයිෙංසාතං 

ොයිෙංසුඛංොයසම් ස්සජංසාතංසුඛංකවදයිතංොයසම් ස්සජාසාතාසුඛා

කවදනා– ඉදංතස්මිංසමකයසුඛින්ද්රියංකෙොති. 

453. ෙතමං තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං

ආයුඨිතියපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං

තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො ොයවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා…කප.…. 

454. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

චිත්තස්කසෙග්ගතා ජීවිතින්ද්රියං; කය වා පනතස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා 
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සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

කුසෙවිපාොනිපඤ්චවිඤ්ඤාණානි. 

කුසෙවිපාෙමකනොධාතු 

455. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය ොමාවචරස්ස කුසෙස්ස

ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාො මකනොධාතු උප්පන්නා කෙොති

උකපක්ඛාසෙගතාරූපාරම්මණා වා…කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණාවායංයංවා

පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, 

කචතනාකෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා

කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, 

ජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

456. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

457. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං

කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා 

කවදනා–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති. 

458. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා සඤ්ජානනා සඤ්ජානිතත්තං – අයං

තස්මිංසමකයසඤ්ඤාකෙොති. 

459. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

තජ්ජාමකනොධාතුසම් ස්සජාකචතනාසඤ්කචතනාකචතයිතත්තං–අයංතස්මිං

සමකයකචතනා කෙොති. 

460. ෙතමං තස්මිං සමකය චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං මකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොතජ්ජාමකනොධාතු–ඉදංතස්මිං සමකයචිත්තංකෙොති. 

461. ෙතකමො තස්මිංසමකයවිතක්කෙොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයතක්කෙො

විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා – අයං 

තස්මිංසමකයවිතක්කෙො කෙොති. 
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462. ෙතකමො තස්මිං සමකය විචාකරො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය චාකරො

විචාකරොඅනුවිචාකරොඋපවිචාකරො චිත්තස්සඅනුසන්ධානතාඅනුකපක්ඛනතා–

අයංතස්මිංසමකයවිචාකරොකෙොති. 

463. ෙතමා තස්මිං සමකය උකපක්ඛා කෙොති? යං තස්මිං සමකය කචතසිෙං

කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා කවදනා – අයං තස්මිං සමකය උකපක්ඛා

කෙොති. 

464. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

චිත්තස්සඨිති–අයං තස්මිංසමකයචිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

465. ෙතමං තස්මිංසමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොතජ්ජාමකනොධාතු–ඉදං තස්මිංසමකයමනින්ද්රියංකෙොති. 

466. ෙතමං තස්මිං සමකය උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජාඅදුක්ඛමසුඛාකවදනා–ඉදං තස්මිංසමකයඋකපක්ඛින්ද්රියං

කෙොති. 

467. ෙතමං තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං 

ආයුඨිතියපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං

තස්මිං සමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති; කය වාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො මකනොධාතු කෙොති, එෙං ධම්මායතනං

කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකම ධම්මාඅබ්යාෙතා…කප.…. 

468. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙොවිචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතාජීවිතින්ද්රියං; කයවාපනතස්මිංසමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං –

අයං තස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 
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කුසෙවිපාොමකනොධාතු. 

කුසෙවිපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකසොමනස්සසෙගතා 

469. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය ොමාවචරස්ස කුසෙස්ස

ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා

කෙොතිකසොමනස්සසෙගතාරූපාරම්මණාවා…කප.… ධම්මාරම්මණා වායංයං

වා පනාරබ්භ, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති, කවදනාකෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, 

කචතනාකෙොති, චිත්තංකෙොති, විතක්කෙොකෙොති, විචාකරො කෙොති, පීතිකෙොති, 

සුඛංකෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියං

කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

470. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනා සංඵුසිතත්තං–අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

471. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං

කචකතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංකවදයිතංකචකතොසම් ස්සජාසාතා සුඛාකවදනා

–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති. 

472. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤාසඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං–

අයංතස්මිංසමකයසඤ්ඤාකෙොති. 

473. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති. යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා කචතනා සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං –

අයංතස්මිංසමකයකචතනාකෙොති. 

474. ෙතමං තස්මිං සමකය චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං මකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉදංතස්මිංසමකයචිත්තං

කෙොති. 

475. ෙතකමො තස්මිංසමකයවිතක්කෙොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයතක්කෙො 

විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා – අයං

තස්මිංසමකයවිතක්කෙො කෙොති. 
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476. ෙතකමො තස්මිං සමකය විචාකරො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය චාකරො

විචාකරොඅනුවිචාකරොඋපවිචාකරො චිත්තස්සඅනුසන්ධානතාඅනුකපක්ඛනතා–

අයංතස්මිංසමකයවිචාකරොකෙොති. 

477. ෙතමා තස්මිං සමකය පීති කෙොති? යා තස්මිං සමකය පීති පාකමොජ්ජං

ආකමොදනාපකමොදනාොකසොපොකසො විත්තිඔදගයංඅත්තමනතාචිත්තස්ස–

අයංතස්මිංසමකයපීතිකෙොති. 

478. ෙතමං තස්මිංසමකයසුඛං කෙොති? යංතස්මිංසමකය කචතසිෙංසාතං

කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා

සාතා සුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිංසමකයසුඛංකෙොති. 

479. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

චිත්තස්සඨිති–අයං තස්මිංසමකයචිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

480. ෙතමං තස්මිංසමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යංතස්මිංසමකයචිත්තංමකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනින්ද්රියංකෙොති. 

481. ෙතමං තස්මිං සමකය කසොමනස්සින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං සාතං කචතසිෙං සුඛං කචකතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං කවදයිතං 

කචකතොසම් ස්සජාසාතාසුඛා කවදනා–ඉදංතස්මිංසමකයකසොමනස්සින්ද්රියං

කෙොති. 

482. ෙතමං තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං 

ආයුඨිතියපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං

තස්මිං සමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා…කප.…. 
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483. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො පීති චිත්තස්කසෙග්ගතා ජීවිතින්ද්රියං; කය වා පන තස්මිං

සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං –

අයංතස්මිංසමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

කුසෙවිපාොමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකසොමනස්සසෙගතා. 

කුසෙවිපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුඋකපක්ඛාසෙගතා 

484. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය ොමාවචරස්ස කුසෙස්ස

ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා

කෙොති උකපක්ඛාසෙගතාරූපාරම්මණාවා…කප.…ධම්මාරම්මණාවායංයං

වා පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය ස්කසොකෙොති, කවදනාකෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, 

කචතනාකෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා

කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, 

ජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

485. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනා සංඵුසිතත්තං–අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

486. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං

කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

කවදනා–අයංතස්මිංසමකයකවදනාකෙොති. 

487. ෙතමා තස්මිං සමකය සඤ්ඤා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤාසඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං–

අයංතස්මිංසමකයසඤ්ඤාකෙොති. 

488. ෙතමා තස්මිං සමකය කචතනා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා කචතනා සඤ්කචතනා කචතයිතත්තං –

අයං තස්මිංසමකයකචතනාකෙොති. 

489. ෙතමං තස්මිං සමකය චිත්තං කෙොති? යං තස්මිං සමකය චිත්තං මකනො

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං
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විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොතජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉදං තස්මිංසමකයචිත්තං

කෙොති. 

490. ෙතකමො තස්මිංසමකයවිතක්කෙොකෙොති? කයොතස්මිංසමකයතක්කෙො

විතක්කෙො සඞ්ෙප්කපො අප්පනා බ්යප්පනා කචතකසො අභිනිකරොපනා – අයං

තස්මිංසමකයවිතක්කෙොකෙොති. 

491. ෙතකමො තස්මිං සමකය විචාකරො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය චාකරො

විචාකරොඅනුවිචාකරොඋපවිචාකරො චිත්තස්සඅනුසන්ධානතාඅනුකපක්ඛනතා–

අයංතස්මිංසමකයවිචාකරොකෙොති. 

492. ෙතමා තස්මිං සමකය උකපක්ඛා කෙොති? යං තස්මිං සමකය කචතසිෙං

කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා කවදනා – අයං තස්මිං සමකය උකපක්ඛා

කෙොති. 

493. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය 

චිත්තස්සඨිති–අයංතස්මිංසමකයචිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති. 

494. ෙතමං තස්මිංසමකයමනින්ද්රියංකෙොති? යං තස්මිංසමකයචිත්තංමකනො 

මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මකනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං තස්මිං සමකය

මනින්ද්රියංකෙොති. 

495. ෙතමං තස්මිං සමකය උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය

කචතසිෙං කනව සාතං නාසාතං කචකතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං කවදයිතං

කචකතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛාකවදනා–ඉදංතස්මිංසමකයඋකපක්ඛින්ද්රියං

කෙොති. 

496. ෙතමං තස්මිංසමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති? කයොකතසංඅරූපීනංධම්මානං 

ආයුඨිතියපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං

තස්මිං සමකයජීවිතින්ද්රියංකෙොති; කයවාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය
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අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා…කප.…. 

497. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙොවිචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතාජීවිතින්ද්රියං; කයවාපනතස්මිංසමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං –

අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

කුසෙවිපාොඋකපක්ඛාසෙගතාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු. 

අට්ඨමොවිපාො 

498. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය ොමාවචරස්ස කුසෙස්ස

ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා

කෙොති කසොමනස්සසෙගතා ඤාණසම්පයුත්තා…කප.… කසොමනස්සසෙගතා

ඤාණසම්පයුත්තා සසඞ්ඛාකරන…කප.… කසොමනස්සසෙගතා 

ඤාණවිප්පයුත්තා…කප.… කසොමනස්සසෙගතා ඤාණවිප්පයුත්තා

සසඞ්ඛාකරන…කප.… උකපක්ඛාසෙගතා ඤාණසම්පයුත්තා…කප.…

උකපක්ඛාසෙගතාඤාණසම්පයුත්තාසසඞ්ඛාකරන…කප.… උකපක්ඛාසෙගතා

ඤාණවිප්පයුත්තා…කප.…උකපක්ඛාසෙගතාඤාණවිප්පයුත්තාසසඞ්ඛාකරන 

රූපාරම්මණා වා…කප.… ධම්මාරම්මණා වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං 

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති …කප.… ඉකම ධම්මා 

අබ්යාෙතා…කප.… අකෙොකභො අබ්යාෙතමූෙං…කප.… අකදොකසො

අබ්යාෙතමූෙං…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

අට්ඨමොවිපාො. 

රූපාවචරවිපාො 

499. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයරූපූපපත්තියාමග්ගංභාකවති

විවිච්කචව ොකමහි…කප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විෙරතිපථවීෙසිණං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මා කුසො. තස්කසව රූපාවචරස්ස කුසෙස්ස ෙම්මස්ස ෙතත්තා

උපචිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො 

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 
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500. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයරූපූපපත්තියාමග්ගංභාකවති

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව

රූපාවචරස්ස කුසෙස්ස ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාෙං සුඛස්ස ච

පොනා…කප.… පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං, තස්මිං 

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා. 

රූපාවචරවිපාො. 

අරූපාවචරවිපාො 

501. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයඅරූපූපපත්තියාමග්ගංභාකවති 

සබ්බ්කසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්ෙමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා

නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිොරාආොසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතංසුඛස්ස

ච පොනා…කප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය

 ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො.

තස්කසව අරූපාවචරස්ස කුසෙස්ස ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාෙං

සබ්බ්කසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්ෙමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා 

නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිොරාආොසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතංසුඛස්ස 

ච පොනා…කප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය 

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

502. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයඅරූපූපපත්තියාමග්ගංභාකවති

සබ්බ්කසො ආොසානඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව අරූපාවචරස්ස

කුසෙස්ස ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාෙං සබ්බ්කසො

ආොසානඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතං

සුඛස්සචපොනා…කප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

503. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයඅරූපූපපත්තියාමග්ගංභාකවති

සබ්බ්කසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම
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ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව අරූපාවචරස්ස

කුසෙස්ස ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාෙං සබ්බ්කසො 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං

සුඛස්සචපොනා…කප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති, තස්මිංසමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

504. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයඅරූපූපපත්තියාමග්ගංභාකවති

සබ්බ්කසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්ෙම්ම

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.…

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව අරූපාවචරස්ස

කුසෙස්ස ෙම්මස්ස ෙතත්තා උපචිතත්තා විපාෙං සබ්බ්කසො

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්ෙම්ම 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.…

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

අරූපාවචරවිපාො. 

කෙොකුත්තරවිපාෙ-පඨමමග්ගවිපාො 

සුද්ධිෙපටිපදා 

505. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො 

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

506. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං
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දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

507. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං 

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො 

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

508. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤන්ති කුසෙං…කප.…

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතන්ති විපාකෙො…කප.… දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තන්ති

විපාකෙො…කප.…දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤන්තිකුසෙං…කප.…දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතන්ති විපාකෙො, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

509. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං…කප.… සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං ඣානං…කප.…

චතුත්ථං ඣානං…කප.…පඨමංඣානං…කප.…පඤ්චමංඣානංඋපසම්පජ්ජ

විෙරතිසුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤන්තිකුසෙං…කප.…සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං 
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සුඤ්ඤතන්තිවිපාකෙො…කප.…සුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤන්තිකුසෙං…කප.…

සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අනිමිත්තන්ති විපාකෙො…කප.… සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතන්ති

විපාකෙො, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…

ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

සුද්ධිෙපටිපදා. 

සුද්ධිෙසුඤ්ඤතං 

510. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස ඣානස්ස ෙතත්තා

භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඤ්ඤතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

511. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස ඣානස්ස ෙතත්තා

භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති අනිමිත්තං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

512. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස ඣානස්ස ෙතත්තා

භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො 

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 
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513. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතන්ති කුසෙං…කප.… සුඤ්ඤතන්ති

විපාකෙො…කප.… සුඤ්ඤතන්ති කුසෙං…කප.… අනිමිත්තන්ති

විපාකෙො…කප.… සුඤ්ඤතන්ති කුසෙං…කප.… අප්පණිහිතන්ති විපාකෙො, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම 

ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

සුද්ධිෙසුඤ්ඤතං. 

සුඤ්ඤතපටිපදා 

514. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤංසුඤ්ඤතං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා. 

515. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤංසුඤ්ඤතං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති …කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා. 

516. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං
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දන්ධාභිඤ්ඤංසුඤ්ඤතං, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො 

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා. 

517. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතන්ති

කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතන්ති විපාකෙො…කප.…

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තන්ති විපාකෙො…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

සුඤ්ඤතන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතන්ති

විපාකෙො, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…

ඉකම ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

518. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

සුඤ්ඤතං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං …කප.… දුතියං

ඣානං…කප.… තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං

ඣානං…කප.…පඤ්චමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤං

සුඤ්ඤතන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතන්ති

විපාකෙො…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතන්ති කුසෙං…කප.… 

සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අනිමිත්තන්ති විපාකෙො…කප.… සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං

අප්පණිහිතන්තිවිපාකෙො, තස්මිං සමකය ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

සුඤ්ඤතපටිපදා. 
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සුද්ධිෙඅප්පණිහිතං 

519. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස ඣානස්ස ෙතත්තා

භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ 

විෙරති අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

520. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස ඣානස්ස ෙතත්තා

භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ 

විෙරති අනිමිත්තං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

521. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිං සමකයකෙොකුත්තරං ඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස ඣානස්ස ෙතත්තා

භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඤ්ඤතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

522. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං 

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතන්ති කුසෙං…කප.… අප්පණිහිතන්ති

විපාකෙො…කප.… අප්පණිහිතන්ති කුසෙං…කප.… අනිමිත්තන්ති

විපාකෙො…කප.… අප්පණිහිතන්ති කුසෙං…කප.… සුඤ්ඤතන්ති විපාකෙො, 
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තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම 

ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

සුද්ධිෙඅප්පණිහිතං. 

අප්පණිහිතපටිපදා 

523. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස

කුසෙස්ස ඣානස්සෙතත්තාභාවිතත්තාවිපාෙංවිවිච්කචවොකමහි…කප.…

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

524. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස

කුසෙස්ස ඣානස්සෙතත්තා භාවිතත්තාවිපාෙංවිවිච්කචවොකමහි…කප.…

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

525. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස

කුසෙස්ස ඣානස්සෙතත්තාභාවිතත්තාවිපාෙංවිවිච්කචවොකමහි…කප.… 

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාඅබ්යාෙතා. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

117 

පටුන 

526. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතන්ති

කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදංදන්ධාභිඤ්ඤංඅප්පණිහිතන්තිවිපාකෙො…කප.…

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තන්ති විපාකෙො…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං 

අප්පණිහිතන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතන්ති

විපාකෙො, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…

ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

527. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

අප්පණිහිතං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං…කප.… දුතියං

ඣානං…කප.… තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං

ඣානං…කප.…පඤ්චමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති සුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤං

අප්පණිහිතන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතන්ති

විපාකෙො…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතන්ති කුසෙං…කප.… 

සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අනිමිත්තන්ති විපාකෙො…කප.… සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං

සුඤ්ඤතන්ති විපාකෙො, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

අප්පණිහිතපටිපදා. 

වීසතිමොනයා 

528. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං මග්ගං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සතිපට්ඨානං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

සම්මප්පධානං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ඉද්ධිපාදං භාකවති…කප.…

කෙොකුත්තරං ඉන්ද්රියං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං බ්ෙං භාකවති…කප.…

කෙොකුත්තරං කබ්ොජ්ඣඞ්ගං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සච්චං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සමථං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ධම්මං 
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භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ඛන්ධං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

ආයතනංභාකවති…කප.… කෙොකුත්තරංධාතුංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං

ආොරං භාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං  ස්සං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

කවදනංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරංසඤ්ඤංභාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

කචතනං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං චිත්තං භාකවති නියයානිෙං

අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති …කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං…කප.…

අනිමිත්තං …කප.… අප්පණිහිතං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

වීසතිමොනයා. 

ඡන්දාධිපකතයයසුද්ධිෙපටිපදා 

529. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස

කුසෙස්සඣානස්සෙතත්තාභාවිතත්තාවිපාෙං විවිච්කචවොකමහි…කප.…

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං

ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

530. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස

කුසෙස්සඣානස්සෙතත්තාභාවිතත්තාවිපාෙං විවිච්කචවොකමහි…කප.…

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං
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ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

531. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස

කුසෙස්සඣානස්සෙතත්තාභාවිතත්තාවිපාෙං විවිච්කචවොකමහි…කප.…

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

532. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

විපාකෙො…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

විපාකෙො…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතංඡන්දාධිපකතයයන්ති

විපාකෙො, තස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…

ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

533. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං 

ඛිප්පාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං 

ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං

ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං ඣානං…කප.…

චතුත්ථංඣානං…කප.…පඨමංඣානං…කප.…පඤ්චමංඣානං උපසම්පජ්ජ

විෙරති සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… 

සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.…
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සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.… සුඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයන්තිකුසෙං…කප.…සුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤං

අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

ඡන්දාධිපකතයයසුද්ධිෙපටිපදා. 

ඡන්දාධිපකතයයසුද්ධිෙසුඤ්ඤතා 

534. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතං

ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජවිෙරතිසුඤ්ඤතංඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිංසමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

535. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතං

ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

536. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතං

ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො 

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 
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537. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… 

සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.… සුඤ්ඤතං

ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

විපාකෙො…කප.… සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.…

අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

ඡන්දාධිපකතයයසුද්ධිෙසුඤ්ඤතා. 

538. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව 

කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්සඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

539. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව

කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො 

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

540. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව 

කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්සඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

541. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං 

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං 

ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං 

ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං 

ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං 

ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං 

ඡන්දාධිපකතයයන්තිකුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං 

ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

542. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤංසුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයං…කප.…සුඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං

ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං ඣානං…කප.…

චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං …කප.… පඤ්චමං ඣානං 

උපසම්පජ්ජ විෙරතිසුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති 

කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

විපාකෙො…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයන්ති 

විපාකෙො…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

විපාකෙො, තස්මිංසමකය ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…

ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 
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543. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති 

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය

 ස්කසො කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

544. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය

 ස්කසොකෙොති…කප.… අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

545. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති අප්පණිහිතං 

ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිසුඤ්ඤතංඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිංසමකය ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

546. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජවිෙරතිඅප්පණිහිතංඡන්දාධිපකතයයන්තිකුසෙං…කප.…

අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.… අප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං …කප.… අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයන්ති

විපාකෙො…කප.… අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.…
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සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

547. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව 

කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්සඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

548. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව 

කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

549. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරං ඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා 

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව

කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්සඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො 

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

550. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං
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ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

අප්පණිහිතංඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

අනිමිත්තංඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.…දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

අප්පණිහිතංඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

සුඤ්ඤතං ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකම ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

551. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… සුඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… සුඛපටිපදං 

ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… දුතියංඣානං…කප.…

තතියං ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.…

පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයන්තිවිපාකෙො…කප.…සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤංඅප්පණිහිතං

ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං අනිමිත්තං

ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො…කප.…සුඛපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤංඅප්පණිහිතං 

ඡන්දාධිපකතයයන්ති කුසෙං…කප.… සුඛපටිපදං ඛිප්පාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං 

ඡන්දාධිපකතයයන්ති විපාකෙො, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… 

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

552. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය කෙොකුත්තරං මග්ගං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සතිපට්ඨානං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

සම්මප්පධානං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ඉද්ධිපාදං භාකවති…කප.…

කෙොකුත්තරං ඉන්ද්රියං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං බ්ෙං භාකවති…කප.…

කෙොකුත්තරං කබ්ොජ්ඣඞ්ගං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සච්චං 

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං සමථං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ධම්මං

භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං ඛන්ධං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

ආයතනංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරංධාතුංභාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං

ආොරං භාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං  ස්සං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං
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කවදනං භාකවති…කප.…කෙොකුත්තරංසඤ්ඤංභාකවති…කප.…කෙොකුත්තරං

කචතනං භාකවති…කප.… කෙොකුත්තරං චිත්තං භාකවති නියයානිෙං

අපචයගාමිං දිට්ඨිගතානං පොනාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්කචව

ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස

කුසෙස්සඣානස්සෙතත්තා භාවිතත්තාවිපාෙංවිවිච්කචවොකමහි…කප.…

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං

සුඤ්ඤතං…කප.… අනිමිත්තං…කප.… අප්පණිහිතං 

ඡන්දාධිපකතයයං…කප.… වීරියාධිපකතයයං…කප.…

චිත්තාධිපකතයයං…කප.… වීමංසාධිපකතයයං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

පඨමමග්ගවිපාකෙො. 

දුතියාදිමග්ගවිපාකෙො 

553. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයකෙොකුත්තරංඣානංභාකවති

නියයානිෙං අපචයගාමිං ොමරාගබ්යාපාදානං තනුභාවාය දුතියාය භූමියා

පත්තියා…කප.…ොමරා ගබ්යාපාදානං අනවකසසප්පොනායතතියාය භූමියා

පත්තියා…කප.… රූපරාගඅරූපරාගමානඋද්ධච්චඅවිජ්ජාය

අනවකසසප්පොනාය චතුත්ථාය භූමියා පත්තියා විවිච්කචව ොකමහි…කප.…

පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිදුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමකය

 ස්කසො කෙොති…කප.… අඤ්ඤින්ද්රියං කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො

කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා කුසො. තස්කසව කෙොකුත්තරස්ස කුසෙස්ස

ඣානස්ස ෙතත්තා භාවිතත්තා විපාෙං විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

554. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…. 

555. ෙතමං තස්මිං සමකය අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං කෙොති? යා කතසං

අඤ්ඤාතාවීනං ධම්මානං අඤ්ඤා පඤ්ඤා පජානනා විචකයො පවිචකයො

ධම්මවිචකයො සල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණා පච්චුපෙක්ඛණා පණ්ඩිච්චං
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කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා උපපරික්ඛා භූරී කමධා පරිණායිො 

විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පකතොකදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබ්ෙං

පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාකදො පඤ්ඤාආකෙොකෙො පඤ්ඤාඔභාකසො

පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි

ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – ඉදං තස්මිං

සමකය අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං කෙොති…කප.… කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා. 

දුතියාදිමග්ගවිපාකෙො. 

කෙොකුත්තරවිපාකෙො. 

අකුසෙවිපාෙඅබ්යාෙතං 

අකුසෙවිපාෙපඤ්චවිඤ්ඤාණානි 

556. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයඅකුසෙස්ස ෙම්මස්සෙතත්තා

උපචිතත්තා විපාෙං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං කෙොති උකපක්ඛාසෙගතං

රූපාරම්මණං…කප.…කසොතවිඤ්ඤාණංඋප්පන්නංකෙොතිඋකපක්ඛාසෙගතං 

සද්දාරම්මණං…කප.… ඝානවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං කෙොති උකපක්ඛාසෙගතං

ගන්ධාරම්මණං …කප.… ජිව්ොවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං කෙොති

උකපක්ඛාසෙගතං රසාරම්මණං…කප.… ොයවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං කෙොති

දුක්ඛසෙගතං ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා

කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං කෙොති, දුක්ඛං කෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතාකෙොති, මනින්ද්රියංකෙොති, දුක්ඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං

කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

557. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති. 

558. ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා කෙොති? යං තස්මිං සමකය

තජ්ජාොයවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජං ොයිෙං අසාතං ොයිෙං දුක්ඛං

ොයසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛං කවදයිතංොයසම් ස්සජාඅසාතාදුක්ඛාකවදනා

–අයංතස්මිංසමකයකවදනා කෙොති…කප.…. 
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559. ෙතමං තස්මිංසමකයදුක්ඛංකෙොති? යංතස්මිංසමකයොයිෙංඅසාතං

ොයිෙං දුක්ඛං ොයසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං කවදයිතං ොයසම් ස්සජා

අසාතාදුක්ඛාකවදනා–ඉදං තස්මිංසමකයදුක්ඛංකෙොති…කප.…. 

560. ෙතමං තස්මිං සමකය දුක්ඛින්ද්රියං කෙොති? යං තස්මිං සමකය ොයිෙං

අසාතං ොයිෙං දුක්ඛං ොයසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං කවදයිතං

ොයසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා කවදනා – ඉදං තස්මිං සමකය දුක්ඛින්ද්රියං

කෙොති…කප.…කයවාපනතස්මිං සමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො ොයවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, එෙං 

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා…කප.…. 

561. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

චිත්තස්කසෙග්ගතා ජීවිතින්ද්රියං; කය වා පනතස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා

සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

අකුසෙවිපාෙපඤ්චවිඤ්ඤාණානි. 

අකුසෙවිපාෙමකනොධාතු 

562. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයඅකුසෙස්සෙම්මස්සෙතත්තා

උපචිතත්තා විපාො මකනොධාතු උප්පන්නා කෙොති උකපක්ඛාසෙගතා

රූපාරම්මණාවා…කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණාවා යංයංවාපනාරබ්භ, තස්මිං

සමකය ස්කසොකෙොති, කවදනාකෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං

කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා කෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, 

ජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 
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එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො මකනොධාතු කෙොති, එෙං ධම්මායතනං 

කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා…කප.…. 

563. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරොචිත්තස්කසෙග්ගතාජීවිතින්ද්රියං; කයවාපනතස්මිංසමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – 

අයංතස්මිං සමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

අකුසෙවිපාොමකනොධාතු. 

අකුසෙවිපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු 

564. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයඅකුසෙස්සෙම්මස්සෙතත්තා

උපචිතත්තාවිපාො මකනොවිඤ්ඤාණධාතුඋප්පන්නාකෙොතිඋකපක්ඛාසෙගතා

රූපාරම්මණා වා…කප.… ධම්මාරම්මණා වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං

සමකය ස්කසොකෙොති, කවදනාකෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, කචතනා කෙොති, චිත්තං

කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා කෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, 

ජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා…කප.…. 

565. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරොචිත්තස්කසෙග්ගතාජීවිතින්ද්රියං; කයවාපනතස්මිංසමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං –

අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

අකුසෙවිපාොමකනොවිඤ්ඤාණධාතු. 
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විපාොඅබ්යාෙතා. 

අකෙතුෙකිරියාඅබ්යාෙතං 

කිරියාමකනොධාතු 

566. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? යස්මිංසමකයමකනොධාතුඋප්පන්නාකෙොති

කිරියා කනව කුසො නාකුසො න ච ෙම්මවිපාො උකපක්ඛාසෙගතා

රූපාරම්මණාවා…කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණාවායංයංවා පනාරබ්භ, තස්මිං

සමකය ස්කසොකෙොති, කවදනාකෙොති, සඤ්ඤාකෙොති, කචතනාකෙොති, චිත්තං 

කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා කෙොති, 

චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, 

ජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, තීණින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො මකනොධාතු කෙොති, එෙං ධම්මායතනං

කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–ඉකම ධම්මාඅබ්යාෙතා…කප.…. 

567. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරොචිත්තස්කසෙග්ගතා ජීවිතින්ද්රියං; කයවාපනතස්මිංසමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – 

අයංතස්මිංසමකයසඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

කිරියාමකනොධාතු. 

කිරියාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකසොමනස්සසෙගතා 

568. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය මකනොවිඤ්ඤාණධාතු

උප්පන්නා කෙොති කිරියා කනව කුසො නාකුසො න ච ෙම්මවිපාො

කසොමනස්සසෙගතා රූපාරම්මණා වා…කප.… ධම්මාරම්මණා වා යං යං වා

පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, 

කචතනාකෙොති, චිත්තංකෙොති, විතක්කෙොකෙොති, විචාකරො කෙොති, පීතිකෙොති, 

සුඛං කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සමාධින්ද්රියං

කෙොති, මනින්ද්රියංකෙොති, කසොමනස්සින්ද්රියංකෙොති, ජීවිතින්ද්රියංකෙොති; කයවා



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

131 

පටුන 

පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා –

ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

569. ෙතකමො තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති? කයො තස්මිං සමකය  ස්කසො

ඵුසනාසංඵුසනාසංඵුසිතත්තං– අයංතස්මිංසමකය ස්කසොකෙොති…කප.…. 

570. ෙතමා තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති? යා තස්මිං සමකය

චිත්තස්සඨිතිසණ්ඨිති අවට්ඨිතිඅවිසාොකරොඅවික්කඛකපොඅවිසාෙටමානසතා

සමකථො සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ෙං – අයං තස්මිං සමකය චිත්තස්කසෙග්ගතා

කෙොති. 

571. ෙතමං තස්මිංසමකයවීරියින්ද්රියංකෙොති? කයොතස්මිංසමකයකචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො නික්ෙකමො පරක්ෙකමො උයයාකමො වායාකමො උස්සාකෙො

උස්කසොළ්හී ථාකමො ධිති අසිථිෙපරක්ෙමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා

අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග්ගාකෙොවීරියංවීරියින්ද්රියංවීරියබ්ෙං–ඉදංතස්මිං

සමකය වීරියින්ද්රියංකෙොති. 

572. ෙතමං තස්මිංසමකයසමාධින්ද්රියංකෙොති? යාතස්මිංසමකයචිත්තස්ස

ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාොකරො අවික්කඛකපො අවිසාෙටමානසතා සමකථො

සමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ෙං–ඉදං තස්මිංසමකයසමාධින්ද්රියංකෙොති…කප.…කය

වාපනතස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මා–

ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, පඤ්චින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, එෙං 

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා…කප.…. 

573. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො පීති චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

ජීවිතින්ද්රියං; කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිකනො ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං

ඨකපත්වා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො

කෙොති…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 
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කිරියාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකසොමනස්සසෙගතා. 

කිරියාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුඋකපක්ඛාසෙගතා 

574. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය මකනොවිඤ්ඤාණධාතු

උප්පන්නා කෙොති කිරියා කනව කුසො නාකුසො න ච ෙම්මවිපාො

උකපක්ඛාසෙගතා රූපාරම්මණා වා…කප.… ධම්මාරම්මණා වා යං යං වා

පනාරබ්භ, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති, කවදනා කෙොති, සඤ්ඤා කෙොති, 

කචතනාකෙොති, චිත්තං කෙොති, විතක්කෙො කෙොති, විචාකරො කෙොති, උකපක්ඛා

කෙොති, චිත්තස්කසෙග්ගතා කෙොති, වීරියින්ද්රියං කෙොති, සමාධින්ද්රියං කෙොති

මනින්ද්රියං කෙොති, උකපක්ඛින්ද්රියං කෙොති, ජීවිතින්ද්රියං කෙොති; කය වා පන

තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම

ධම්මාඅබ්යාෙතා…කප.…. 

තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා කෙොන්ති, ද්වායතනානි කෙොන්ති, 

ද්කව ධාතුකයො කෙොන්ති, තකයො ආොරා කෙොන්ති, පඤ්චින්ද්රියානි කෙොන්ති, 

එකෙො  ස්කසො කෙොති…කප.… එො මකනොවිඤ්ඤාණධාතු කෙොති, එෙං

ධම්මායතනං කෙොති, එො ධම්මධාතු කෙොති; කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා…කප.…. 

575. ෙතකමො තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති?  ස්කසො කචතනා

විතක්කෙො විචාකරො චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියංසමාධින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං; 

කය වා පන තස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො

ධම්මා ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා සඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඨකපත්වා

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධං – අයං තස්මිං සමකය සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො කෙොති…කප.…

ඉකම ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

කිරියාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුඋකපක්ඛාසෙගතා. 

අකෙතුොකිරියාඅබ්යාෙතා. 

සකෙතුෙොමාවචරකිරියා 

576. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය මකනොවිඤ්ඤාණධාතු

උප්පන්නා කෙොති කිරියා කනව කුසො නාකුසො න ච ෙම්මවිපාො

කසොමනස්සසෙගතා ඤාණසම්පයුත්තා…කප.… කසොමනස්සසෙගතා 

ඤාණසම්පයුත්තා සසඞ්ඛාකරන…කප.… කසොමනස්සසෙගතා

ඤාණවිප්පයුත්තා…කප.… කසොමනස්සසෙගතා ඤාණවිප්පයුත්තා
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සසඞ්ඛාකරන…කප.… උකපක්ඛාසෙගතා ඤාණසම්පයුත්තා…කප.…

උකපක්ඛාසෙගතාඤාණසම්පයුත්තාසසඞ්ඛාකරන…කප.…උකපක්ඛාසෙගතා 

ඤාණවිප්පයුත්තා…කප.…උකපක්ඛාසෙගතාඤාණවිප්පයුත්තාසසඞ්ඛාකරන

රූපාරම්මණා වා…කප.… ධම්මාරම්මණා වා යං යං වා පනාරබ්භ, තස්මිං

සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති …කප.… ඉකම ධම්මා 

අබ්යාෙතා…කප.… අකෙොකභො අබ්යාෙතමූෙං…කප.… අකදොකසො

අබ්යාෙතමූෙං…කප.…ඉකමධම්මා අබ්යාෙතා. 

සකෙතුොොමාවචරකිරියා. 

රූපාවචරකිරියා 

577. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය රූපාවචරං ඣානං භාකවති

කිරියං කනව කුසෙං නාකුසෙං න ච ෙම්මවිපාෙං දිට්ඨධම්මසුඛවිොරං

විවිච්කචවොකමහි…කප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විෙරතිපථවීෙසිණං, 

තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.… අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම

ධම්මාඅබ්යාෙතා. 

578. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය රූපාවචරං ඣානං භාකවති

කිරියං කනව කුසෙං නාකුසෙං න ච ෙම්මවිපාෙං දිට්ඨධම්මසුඛවිොරං

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමා…කප.… දුතියං ඣානං…කප.… තතියං

ඣානං…කප.… චතුත්ථං ඣානං…කප.… පඨමං ඣානං…කප.… පඤ්චමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය  ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

රූපාවචරකිරියා. 

අරූපාවචරකිරියා 

579. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය අරූපාවචරංඣානං භාකවති

කිරියං කනව කුසෙං නාකුසෙං න ච ෙම්මවිපාෙං දිට්ඨධම්මසුඛවිොරං

සබ්බ්කසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්ෙමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා

නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිොරාආොසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස

චපොනා…කප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරතිතස්මිං සමකය ස්කසො

කෙොති…කප.…අවික්කඛකපොකෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

580. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය අරූපාවචරංඣානං භාකවති

කිරියං කනව කුසෙං නාකුසෙං න ච ෙම්මවිපාෙං දිට්ඨධම්මසුඛවිොරං

සබ්බ්කසො ආොසානඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

134 

පටුන 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

581. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය අරූපාවචරංඣානං භාකවති

කිරියං කනව කුසෙං නාකුසෙං න ච ෙම්මවිපාෙං දිට්ඨධම්මසුඛවිොරං

සබ්බ්කසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්ෙම්ම 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.… චතුත්ථං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපොකෙොති…කප.… ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

582. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? යස්මිං සමකය අරූපාවචරංඣානං භාකවති

කිරියං කනව කුසෙං නාකුසෙං න ච ෙම්මවිපාෙං දිට්ඨධම්මසුඛවිොරං

සබ්බ්කසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්ෙම්ම 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසෙගතං සුඛස්ස ච පොනා…කප.…

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති, තස්මිං සමකය  ස්කසො කෙොති…කප.…

අවික්කඛකපො කෙොති…කප.… ඉකම ධම්මා අබ්යාෙතා…කප.… අකෙොකභො

අබ්යාෙතමූෙං…කප.… අකදොකසො අබ්යාෙතමූෙං…කප.… අකමොකෙො 

අබ්යාෙතමූෙං…කප.…ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

අරූපාවචරකිරියා. 

කිරියාඅබ්යාෙතා. 

චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං නිට්ඨිතං.
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2. රූපෙණ්ඩං 

උද්කදකසො 

583. ෙතකම ධම්මාඅබ්යාෙතා? කුසොකුසොනංධම්මානංවිපාොොමාවචරා

රූපාවචරා අරූපාවචරා අපරියාපන්නා කවදනාක්ඛන්කධො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, කය ච ධම්මා කිරියා කනව කුසො

නාකුසොනචෙම්මවිපාො, සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මා

අබ්යාෙතා. 

මාතිො 

එෙෙං 

584. තත්ථ ෙතමං සබ්බ්ං රූපං? චත්තාකරො ච මොභූතා, චතුන්නඤ්ච

මොභූතානංඋපාදායරූපං –ඉදං වුච්චතිසබ්බ්ංරූපං.සබ්බ්ංරූපංනකෙතු, 

අකෙතුෙං, කෙතුවිප්පයුත්තං, සප්පච්චයං, සඞ්ඛතං, රූපං [රූපියං (සී.(], 

කෙොකියං, සාසවං, සංකයොජනියං, ගන්ථනියං, ඔඝනියං, කයොගනියං, නීවරණියං, 

පරාමට්ඨං, උපාදානියං, සංකිකෙසිෙං, අබ්යාෙතං, අනාරම්මණං, අකචතසිෙං, 

චිත්තවිප්පයුත්තං, කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං, අසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිෙං, 

න සවිතක්ෙසවිචාරං, න අවිතක්ෙවිචාරමත්තං, අවිතක්ෙඅවිචාරං, න

පීතිසෙගතං, න සුඛසෙගතං, න උකපක්ඛාසෙගතං, කනව දස්සකනන න

භාවනායපොතබ්බ්ං, කනවදස්සකනනන භාවනායපොතබ්බ්කෙතුෙං, කනව

ආචයගාමි න අපචයගාමි, කනවකසක්ඛනාකසක්ඛං, පරිත්තං, ොමාවචරං, න

රූපාවචරං, න අරූපාවචරං, පරියාපන්නං, කනො අපරියාපන්නං, අනියතං, 

අනියයානිෙං, උප්පන්නං, ඡහි විඤ්ඤාකණහි විඤ්කඤයයං, අනිච්චං, 

ජරාභිභූතං. 

එවංඑෙවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

එෙෙං. 

දුෙං 

දුවිකධන රූපසඞ්ගකෙො – 

අත්ථිරූපංඋපාදා, අත්ථිරූපංකනොඋපාදා. 

අත්ථිරූපංඋපාදිණ්ණං, අත්ථිරූපංඅනුපාදිණ්ණං. 

අත්ථිරූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියං, අත්ථිරූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං. 

අත්ථිරූපංසනිදස්සනං, අත්ථිරූපංඅනිදස්සනං. 
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අත්ථිරූපංසප්පටිඝං, අත්ථිරූපංඅප්පටිඝං. 

අත්ථිරූපංඉන්ද්රියං, අත්ථිරූපංනඉන්ද්රියං. 

අත්ථිරූපංමොභූතං, අත්ථිරූපංනමොභූතං. 

අත්ථිරූපංවිඤ්ඤත්ති, අත්ථිරූපංනවිඤ්ඤත්ති. 

අත්ථිරූපංචිත්තසමුට්ඨානං, අත්ථිරූපංන චිත්තසමුට්ඨානං. 

අත්ථිරූපංචිත්තසෙභු, අත්ථිරූපංනචිත්තසෙභු. 

අත්ථිරූපංචිත්තානුපරිවත්ති, අත්ථිරූපංන චිත්තානුපරිවත්ති. 

අත්ථිරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, අත්ථිරූපංබ්ාහිරං. 

අත්ථිරූපංඔළාරිෙං, අත්ථිරූපංසුඛුමං. 

අත්ථිරූපංදූකර, අත්ථිරූපංසන්තිකෙ. 

අත්ථිරූපං චක්ඛුසම් ස්සස්සවත්ථු, අත්ථිරූපං චක්ඛුසම් ස්සස්සනවත්ථු.

අත්ථි රූපං චක්ඛුසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.… සඤ්ඤාය…කප.…

කචතනාය…කප.…චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සවත්ථු, අත්ථිරූපංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස

නවත්ථු. 

අත්ථි රූපං කසොතසම් ස්සස්ස…කප.… ඝානසම් ස්සස්ස…කප.… 

ජිව්ොසම් ස්සස්ස…කප.… ොයසම් ස්සස්ස වත්ථු, අත්ථි රූපං 

ොයසම් ස්සස්ස න වත්ථු. අත්ථි රූපං ොයසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.…

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය …කප.…ොයවිඤ්ඤාණස්සවත්ථු, අත්ථිරූපං 

ොයවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු. 

අත්ථි රූපං චක්ඛුසම් ස්සස්ස ආරම්මණං, අත්ථි රූපං චක්ඛුසම් ස්සස්ස

නාරම්මණං. අත්ථි රූපං චක්ඛුසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.… 

සඤ්ඤාය…කප.…කචතනාය…කප.…චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණං, අත්ථි

රූපං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනාරම්මණං. 

අත්ථි රූපං කසොතසම් ස්සස්ස…කප.… ඝානසම් ස්සස්ස…කප.…

ජිව්ොසම් ස්සස්ස…කප.… ොයසම් ස්සස්ස ආරම්මණං, අත්ථි රූපං

ොයසම් ස්සස්ස නාරම්මණං. අත්ථි රූපං ොයසම් ස්සජාය

කවදනාය…කප.…සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.…ොයවිඤ්ඤාණස්ස

ආරම්මණං, අත්ථිරූපංොයවිඤ්ඤාණස්සනාරම්මණං. 
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අත්ථි රූපං චක්ඛායතනං, අත්ථි රූපං න චක්ඛායතනං. අත්ථි රූපං 

කසොතායතනං…කප.… ඝානායතනං…කප.… ජිව්ොයතනං…කප.…

ොයායතනං, අත්ථිරූපංන ොයායතනං. 

අත්ථි රූපං රූපායතනං, අත්ථි රූපං න රූපායතනං. අත්ථි රූපං 

සද්දායතනං…කප.… ගන්ධායතනං…කප.… රසායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං, අත්ථිරූපංන ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

අත්ථි රූපං චක්ඛුධාතු, අත්ථි රූපං න චක්ඛුධාතු. අත්ථි රූපං 

කසොතධාතු…කප.… ඝානධාතු…කප.… ජිව්ොධාතු…කප.… ොයධාතු, අත්ථි

රූපංනොයධාතු. 

අත්ථිරූපංරූපධාතු, අත්ථිරූපංනරූපධාතු. අත්ථිරූපං සද්දධාතු…කප.…

ගන්ධධාතු…කප.… රසධාතු…කප.… ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු, අත්ථි රූපං න 

ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු. 

අත්ථි රූපං චක්ඛුන්ද්රියං, අත්ථි රූපං න චක්ඛුන්ද්රියං. අත්ථි රූපං

කසොතින්ද්රියං…කප.… ඝානින්ද්රියං…කප.… ජිව්හින්ද්රියං…කප.… ොයින්ද්රියං, 

අත්ථිරූපංනොයින්ද්රියං. 

අත්ථිරූපංඉත්ථින්ද්රියං, අත්ථිරූපංන ඉත්ථින්ද්රියං. 

අත්ථිරූපංපුරිසින්ද්රියං, අත්ථිරූපංන පුරිසින්ද්රියං. 

අත්ථිරූපංජීවිතින්ද්රියං, අත්ථිරූපංන ජීවිතින්ද්රියං. 

අත්ථිරූපංොයවිඤ්ඤත්ති, අත්ථිරූපංනොයවිඤ්ඤත්ති. 

අත්ථිරූපංවචීවිඤ්ඤත්ති, අත්ථිරූපංනවචීවිඤ්ඤත්ති. 

අත්ථිරූපංආොසධාතු, අත්ථිරූපංනආොසධාතු. 

අත්ථිරූපං ආකපොධාතු, අත්ථිරූපංන ආකපොධාතු. 

අත්ථිරූපංරූපස්සෙහුතා, අත්ථිරූපංරූපස්සනෙහුතා. 

අත්ථිරූපංරූපස්සමුදුතා, අත්ථිරූපං රූපස්සනමුදුතා. 

අත්ථිරූපංරූපස්සෙම්මඤ්ඤතා, අත්ථිරූපංරූපස්සන ෙම්මඤ්ඤතා. 

අත්ථිරූපංරූපස්සඋපචකයො, අත්ථිරූපංරූපස්සනඋපචකයො. 

අත්ථිරූපංරූපස්සසන්තති, අත්ථිරූපංරූපස්සන සන්තති. 
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අත්ථි රූපංරූපස්සජරතා, අත්ථිරූපං රූපස්සනජරතා. 

අත්ථිරූපංරූපස්සඅනිච්චතා, අත්ථිරූපංරූපස්සන අනිච්චතා. 

අත්ථිරූපංෙබ්ළීොකරොආොකරො, අත්ථිරූපංනෙබ්ළීොකරොආොකරො. 

එවංදුවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

දුෙං. 

තිෙං 

තිවිකධන රූපසඞ්ගකෙො– 

585. යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං උපාදා. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි

උපාදා, අත්ථිකනොඋපාදා. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං උපාදිණ්ණං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි

උපාදිණ්ණං, අත්ථිඅනුපාදිණ්ණං. 

යංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙං, තංඋපාදිණ්ණුපාදානියං.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තං

අත්ථිඋපාදිණ්ණුපාදානියං, අත්ථිඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං අනිදස්සනං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි

සනිදස්සනං, අත්ථිඅනිදස්සනං. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං සප්පටිඝං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි

සප්පටිඝං, අත්ථිඅප්පටිඝං. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංඉන්ද්රියං.යංතංරූපංබ්ාහිරං, තං අත්ථිඉන්ද්රියං, 

අත්ථිනඉන්ද්රියං. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං න මොභූතං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි

මොභූතං, අත්ථිනමොභූතං. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනවිඤ්ඤත්ති.යංතංරූපංබ්ාහිරං, තංඅත්ථි

විඤ්ඤත්ති, අත්ථිනවිඤ්ඤත්ති. 

යං තංරූපං අජ්ඣත්තිෙං, තංන චිත්තසමුට්ඨානං. යංතංරූපං බ්ාහිරං, තං

අත්ථි චිත්තසමුට්ඨානං, අත්ථිනචිත්තසමුට්ඨානං. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනචිත්තසෙභු.යංතංරූපංබ්ාහිරං, තංඅත්ථි 

චිත්තසෙභු, අත්ථිනචිත්තසෙභු. 
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යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනචිත්තානුපරිවත්ති.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තං

අත්ථිචිත්තානුපරිවත්ති, අත්ථිනචිත්තානුපරිවත්ති. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං ඔළාරිෙං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි

ඔළාරිෙං, අත්ථිසුඛුමං. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංසන්තිකෙ.යංතංරූපංබ්ාහිරං, තං අත්ථිදූකර, 

අත්ථිසන්තිකෙ. 

යංතංරූපංබ්ාහිරං, තංචක්ඛුසම් ස්සස්සනවත්ථු.යංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙං, 

තං අත්ථිචක්ඛුසම් ස්සස්සවත්ථු, අත්ථි චක්ඛුසම් ස්සස්සනවත්ථු. 

යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං චක්ඛුසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.… 

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස න වත්ථු. යං තං

රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථු, අත්ථි

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු. 

යංතංරූපංබ්ාහිරං, තංකසොතසම් ස්සස්ස…කප.… ඝානසම් ස්සස්ස…කප.…

ජිව්ොසම් ස්සස්ස…කප.… ොයසම් ස්සස්ස න වත්ථු. යං තං රූපං

අජ්ඣත්තිෙං, තං අත්ථි ොයසම් ස්සස්ස වත්ථු, අත්ථි ොයසම් ස්සස්ස න 

වත්ථු. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං ොයසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.…

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.… ොයවිඤ්ඤාණස්ස න වත්ථු. යං තං

රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං අත්ථි ොයවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථු, අත්ථි

ොයවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං චක්ඛුසම් ස්සස්ස නාරම්මණං. යං තං රූපං

බ්ාහිරං, තං අත්ථි චක්ඛුසම් ස්සස්ස ආරම්මණං, අත්ථි චක්ඛුසම් ස්සස්ස

නාරම්මණං. යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං චක්ඛුසම් ස්සජාය

කවදනාය…කප.…සඤ්ඤාය…කප.…කචතනාය…කප.…චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස 

නාරම්මණං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණං, 

අත්ථිචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනාරම්මණං. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං කසොතසම් ස්සස්ස…කප.… 

ඝානසම් ස්සස්ස…කප.… ජිව්ොසම් ස්සස්ස…කප.… ොයසම් ස්සස්ස

නාරම්මණං.යං තංරූපංබ්ාහිරං, තංඅත්ථිොයසම් ස්සස්සආරම්මණං, අත්ථි

ොයසම් ස්සස්ස නාරම්මණං.යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංොයසම් ස්සජාය 

කවදනාය…කප.…සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.…ොයවිඤ්ඤාණස්ස
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නාරම්මණං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි ොයවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණං, 

අත්ථිොයවිඤ්ඤාණස්ස නාරම්මණං. 

යංතංරූපංබ්ාහිරං, තංනචක්ඛායතනං.යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංඅත්ථි

චක්ඛායතනං, අත්ථි න චක්ඛායතනං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං න

කසොතායතනං…කප.… නඝානායතනං…කප.…න ජිව්ොයතනං…කප.…න

ොයායතනං. යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං අත්ථි ොයායතනං, අත්ථි න

ොයායතනං. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනරූපායතනං.යංතංරූපංබ්ාහිරං, තං අත්ථි

රූපායතනං, අත්ථි න රූපායතනං. යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං න

සද්දායතනං…කප.… න ගන්ධායතනං…කප.… න රසායතනං…කප.… න

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං.යංතං රූපංබ්ාහිරං, තංඅත්ථික ොට්ඨබ්බ්ායතනං, අත්ථින

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

යංතංරූපං බ්ාහිරං, තංන චක්ඛුධාතු. යං තංරූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං අත්ථි

චක්ඛුධාතු, අත්ථිනචක්ඛුධාතු.යංතංරූපංබ්ාහිරං, තංනකසොතධාතු…කප.… 

න ඝානධාතු…කප.… න ජිව්ොධාතු…කප.… න ොයධාතු. යං තං රූපං

අජ්ඣත්තිෙං, තංඅත්ථි ොයධාතු, අත්ථිනොයධාතු. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං න රූපධාතු. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි

රූපධාතු, අත්ථි න රූපධාතු. යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං න

සද්දධාතු…කප.… න ගන්ධධාතු…කප.… න රසධාතු…කප.… න 

ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං අත්ථි ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු, අත්ථි න 

ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු. 

යංතංරූපංබ්ාහිරං, තංනචක්ඛුන්ද්රියං.යංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙං, තංඅත්ථි

චක්ඛුන්ද්රියං, අත්ථි න චක්ඛුන්ද්රියං. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං න

කසොතින්ද්රියං…කප.… න ඝානින්ද්රියං…කප.… න ජිව්හින්ද්රියං…කප.… න

ොයින්ද්රියං. යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං අත්ථි ොයින්ද්රියං, අත්ථි න 

ොයින්ද්රියං. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනඉත්ථින්ද්රියං.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තංඅත්ථි

ඉත්ථින්ද්රියං, අත්ථිනඉත්ථින්ද්රියං. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනපුරිසින්ද්රියං.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තංඅත්ථි

පුරිසින්ද්රියං, අත්ථිනපුරිසින්ද්රියං. 
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යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනජීවිතින්ද්රියං.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තංඅත්ථි

ජීවිතින්ද්රියං, අත්ථිනජීවිතින්ද්රියං. 

යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං, තං න ොයවිඤ්ඤත්ති. යං තං රූපං බ්ාහිරං, තං

අත්ථිොයවිඤ්ඤත්ති, අත්ථින ොයවිඤ්ඤත්ති. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනවචීවිඤ්ඤත්ති.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තංඅත්ථි

වචීවිඤ්ඤත්ති, අත්ථිනවචීවිඤ්ඤත්ති. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනආොසධාතු.යංතංරූපංබ්ාහිරං, තං අත්ථි

ආොසධාතු, අත්ථිනආොසධාතු. 

යං තංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනආකපොධාතු.යං තංරූපංබ්ාහිරං, තංඅත්ථි

ආකපොධාතු, අත්ථිනආකපොධාතු. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංරූපස්සනෙහුතා.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තංඅත්ථි

රූපස්සෙහුතා, අත්ථිරූපස්සනෙහුතා. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංරූපස්සනමුදුතා.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තංඅත්ථි

රූපස්සමුදුතා, අත්ථිරූපස්සනමුදුතා. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංරූපස්සනෙම්මඤ්ඤතා.යංතංරූපං බ්ාහිරං, 

තංඅත්ථිරූපස්සෙම්මඤ්ඤතා, අත්ථිරූපස්සනෙම්මඤ්ඤතා. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංරූපස්සනඋපචකයො.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තං

අත්ථිරූපස්සඋපචකයො, අත්ථි රූපස්සනඋපචකයො. 

යංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙං, තංරූපස්සන සන්තති. යං තංරූපං බ්ාහිරං, තං

අත්ථිරූපස්සසන්තති, අත්ථිරූපස්සනසන්තති. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංරූපස්සනජරතා.යංතංරූපංබ්ාහිරං, තංඅත්ථි

රූපස්සජරතා, අත්ථිරූපස්සනජරතා. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංරූපස්සනඅනිච්චතා.යංතංරූපං බ්ාහිරං, තං

අත්ථිරූපස්සඅනිච්චතා, අත්ථිරූපස්සනඅනිච්චතා. 

යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං, තංනෙබ්ළීොකරොආොකරො.යංතංරූපං බ්ාහිරං, 

තංඅත්ථිෙබ්ළීොකරොආොකරො, අත්ථිනෙබ්ළීොකරොආොකරො. 

එවංතිවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

තිෙං. 
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චතුක්ෙං 

චතුබ්බිකධන රූපසඞ්ගකෙො– 

586. යංතංරූපං උපාදා, තංඅත්ථිඋපාදිණ්ණං, අත්ථිඅනුපාදිණ්ණං.යංතං

රූපංකනොඋපාදා, තංඅත්ථි උපාදිණ්ණං, අත්ථිඅනුපාදිණ්ණං. 

යං තං රූපං උපාදා, තං අත්ථි උපාදිණ්ණුපාදානියං, අත්ථි 

අනුපාදිණ්ණුපාදානියං. යං තං රූපං කනො උපාදා, තං අත්ථි

උපාදිණ්ණුපාදානියං, අත්ථි අනුපාදිණ්ණුපාදානියං. 

යංතංරූපං උපාදා, තං අත්ථි සප්පටිඝං, අත්ථි අප්පටිඝං. යං තං රූපං කනො

උපාදා, තංඅත්ථිසප්පටිඝං, අත්ථිඅප්පටිඝං. 

යංතංරූපංඋපාදා, තංඅත්ථිඔළාරිෙං, අත්ථිසුඛුමං.යංතංරූපං කනොඋපාදා, 

තංඅත්ථිඔළාරිෙං, අත්ථිසුඛුමං. 

යංතංරූපංඋපාදා, තංඅත්ථිදූකර, අත්ථිසන්තිකෙ.යංතංරූපං කනොඋපාදා, 

තංඅත්ථිදූකර, අත්ථිසන්තිකෙ. 

යංතංරූපංඋපාදිණ්ණං, තංඅත්ථිසනිදස්සනං, අත්ථි අනිදස්සනං.යංතංරූපං

අනුපාදිණ්ණං, තංඅත්ථිසනිදස්සනං, අත්ථි අනිදස්සනං. 

යං තං රූපං උපාදිණ්ණං, තං අත්ථි සප්පටිඝං අත්ථි අප්පටිඝං. යං තං රූපං

අනුපාදිණ්ණං, තංඅත්ථිසප්පටිඝං, අත්ථිඅප්පටිඝං. 

යංතංරූපංඋපාදිණ්ණං, තංඅත්ථිමොභූතං, අත්ථි නමොභූතං.යංතංරූපං

අනුපාදිණ්ණං, තංඅත්ථිමොභූතං, අත්ථිනමොභූතං. 

යං තං රූපං උපාදිණ්ණං, තං අත්ථි ඔළාරිෙං, අත්ථි සුඛුමං. යං තං රූපං

අනුපාදිණ්ණං, තංඅත්ථිඔළාරිෙං, අත්ථිසුඛුමං. 

යං තං රූපං උපාදිණ්ණං, තං අත්ථි දූකර, අත්ථි සන්තිකෙ. යං තං රූපං

අනුපාදිණ්ණං, තංඅත්ථිදූකර, අත්ථිසන්තිකෙ. 

යං තංරූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථි සනිදස්සනං, අත්ථිඅනිදස්සනං.යං

තංරූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථි සනිදස්සනං, අත්ථිඅනිදස්සනං. 

යංතංරූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථිසප්පටිඝං, අත්ථි අප්පටිඝං.යංතං

රූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථිසප්පටිඝං, අත්ථි අප්පටිඝං. 
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යංතංරූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථිමොභූතං, අත්ථින මොභූතං.යං

තංරූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථිමොභූතං, අත්ථින මොභූතං. 

යං තං රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං, තං අත්ථි ඔළාරිෙං, අත්ථි සුඛුමං. යං තං

රූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථිඔළාරිෙං, අත්ථිසුඛුමං. 

යංතංරූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථිදූකර, අත්ථි සන්තිකෙ.යංතංරූපං

අනුපාදිණ්ණුපාදානියං, තංඅත්ථිදූකර, අත්ථිසන්තිකෙ. 

යං තං රූපං සප්පටිඝං, තං අත්ථි ඉන්ද්රියං, අත්ථි න ඉන්ද්රියං. යං තං රූපං

අප්පටිඝං, තංඅත්ථිඉන්ද්රියං, අත්ථින ඉන්ද්රියං. 

යං තංරූපං සප්පටිඝං, තං අත්ථි මොභූතං, අත්ථින මොභූතං. යං තංරූපං

අප්පටිඝං, තංඅත්ථිමොභූතං, අත්ථිනමොභූතං. 

යංතංරූපංඉන්ද්රියං, තංඅත්ථිඔළාරිෙං, අත්ථිසුඛුමං.යං තංරූපංනඉන්ද්රියං, 

තංඅත්ථිඔළාරිෙං, අත්ථිසුඛුමං. 

යං තංරූපංඉන්ද්රියං, තංඅත්ථිදූකර, අත්ථිසන්තිකෙ.යංතංරූපංනඉන්ද්රියං, 

තංඅත්ථිදූකර, අත්ථිසන්තිකෙ. 

යං තං රූපං මොභූතං, තං අත්ථි ඔළාරිෙං, අත්ථි සුඛුමං. යං තං රූපං න

මොභූතං, තංඅත්ථිඔළාරිෙං, අත්ථිසුඛුමං. 

යං තං රූපං මොභූතං, තං අත්ථි දූකර, අත්ථි සන්තිකෙ. යං තං රූපං න

මොභූතං, තංඅත්ථිදූකර, අත්ථි සන්තිකෙ. 

දිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංරූපං. 

එවංචතුබ්බිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

චතුක්ෙං. 

පඤ්චෙං 

පඤ්චවිකධන රූපසඞ්ගකෙො– 

587. පථවීධාතු, ආකපොධාතු, කතකජොධාතු, වාකයොධාතු, යඤ්චරූපංඋපාදා. 

එවංපඤ්චවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

පඤ්චෙං. 
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ඡක්ෙං 

ඡබ්බිකධනරූපසඞ්ගකෙො– 

588. චක්ඛුවිඤ්කඤයයං රූපං, කසොතවිඤ්කඤයයං රූපං, ඝානවිඤ්කඤයයං

රූපං, ජිව්ොවිඤ්කඤයයං රූපං, ොයවිඤ්කඤයයං රූපං, මකනොවිඤ්කඤයයං

රූපං. 

එවංඡබ්බිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

ඡක්ෙං. 

සත්තෙං 

සත්තවිකධනරූපසඞ්ගකෙො– 

589. චක්ඛුවිඤ්කඤයයං රූපං, කසොතවිඤ්කඤයයං රූපං, ඝානවිඤ්කඤයයං

රූපං, ජිව්ොවිඤ්කඤයයං රූපං, ොයවිඤ්කඤයයං රූපං, 

මකනොධාතුවිඤ්කඤයයංරූපං, මකනොවිඤ්ඤාණධාතුවිඤ්කඤයයංරූපං. 

එවංසත්තවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

සත්තෙං. 

අට්ඨෙං 

අට්ඨවිකධනරූපසඞ්ගකෙො– 

590. චක්ඛුවිඤ්කඤයයං රූපං, කසොතවිඤ්කඤයයං රූපං, ඝානවිඤ්කඤයයං

රූපං, ජිව්ොවිඤ්කඤයයං රූපං, ොයවිඤ්කඤයයං රූපං, අත්ථි සුඛසම් ස්සං, 

අත්ථි දුක්ඛසම් ස්සං, මකනොධාතුවිඤ්කඤයයං රූපං, 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතුවිඤ්කඤයයං රූපං. 

එවංඅට්ඨවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

අට්ඨෙං. 

නවෙං 

නවවිකධන රූපසඞ්ගකෙො– 

591. චක්ඛුන්ද්රියං, කසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං ොයින්ද්රියං, 

ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, යඤ්චරූපං නඉන්ද්රියං. 

එවංනවවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 
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නවෙං. 

දසෙං 

දසවිකධන රූපසඞ්ගකෙො– 

592. චක්ඛුන්ද්රියං, කසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං ොයින්ද්රියං, 

ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, න ඉන්ද්රියංරූපංඅත්ථිසප්පටිඝං, අත්ථි

අප්පටිඝං. 

එවංදසවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

දසෙං. 

එොදසෙං 

එොදසවිකධනරූපසඞ්ගකෙො– 

593. චක්ඛායතනං, කසොතායතනං, ඝානායතනං, ජිව්ොයතනං, ොයායතනං, 

රූපායතනං, සද්දායතනං, ගන්ධායතනං, රසායතනං, ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං, 

යඤ්ච රූපං අනිදස්සනඅප්පටිඝං [අනිදස්සනං අප්පටිඝං )සී. සයා.(] 

ධම්මායතනපරියාපන්නං. 

එවංඑොදසවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

එොදසෙං. 

මාතිො. 

රූපවිභත්ති 

එෙෙනිද්කදකසො 

594. සබ්බ්ං රූපං න කෙතුකමව, අකෙතුෙකමව, කෙතුවිප්පයුත්තකමව, 

සප්පච්චයකමව, සඞ්ඛතකමව, රූපකමව, කෙොකියකමව, සාසවකමව, 

සංකයොජනියකමව, ගන්ථනියකමව, ඔඝනියකමව, කයොගනියකමව, 

නීවරණියකමව, පරාමට්ඨකමව, උපාදානියකමව, සංකිකෙසිෙකමව, 

අබ්යාෙතකමව, අනාරම්මණකමව, අකචතසිෙකමව, චිත්තවිප්පයුත්තකමව, 

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මකමව, අසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිෙකමව, න

සවිතක්ෙසවිචාරකමව, නඅවිතක්ෙවිචාරමත්තකමව, අවිතක්ෙඅවිචාරකමව, න

පීතිසෙගතකමව, න සුඛසෙගතකමව, න උකපක්ඛාසෙගතකමව, කනව

දස්සකනන න භාවනාය පොතබ්බ්කමව, කනව දස්සකනන න භාවනාය 

පොතබ්බ්කෙතුෙකමව, කනව ආචයගාමි න අපචයගාමිකමව, 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි රූපෙණ්ඩං 

151 

පටුන 

කනවකසක්ඛනාකසක්ඛකමව, පරිත්තකමව, ොමාවචරකමව, නරූපාවචරකමව, 

නඅරූපාවචරකමව, පරියාපන්නකමව, කනො අපරියාපන්නකමව, අනියතකමව, 

අනියයානිෙකමව, උප්පන්නං ඡහි විඤ්ඤාකණහි විඤ්කඤයයකමව, 

අනිච්චකමව, ජරාභිභූතකමව. 

එවංඑෙවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

එෙෙනිද්කදකසො. 

දුෙනිද්කදකසො 
උපාදාභාජනීයං 

595. ෙතමං තං රූපං උපාදා? චක්ඛායතනං, කසොතායතනං, ඝානායතනං, 

ජිව්ොයතනං, ොයායතනං, රූපායතනං, සද්දායතනං, ගන්ධායතනං, 

රසායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, ොයවිඤ්ඤත්ති, 

වචීවිඤ්ඤත්ති, ආොසධාතු, රූපස්ස ෙහුතා, රූපස්ස මුදුතා, රූපස්ස

ෙම්මඤ්ඤතා, රූපස්ස උපචකයො, රූපස්ස සන්තති, රූපස්ස ජරතා, රූපස්ස

අනිච්චතා, ෙබ්ළීොකරො ආොකරො. 

596. ෙතමං තංරූපං චක්ඛායතනං? යං චක්ඛු [චක්ඛුං )සී. සයා.(] චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො 

සප්පටිකඝො, කයන චක්ඛුනා අනිදස්සකනන සප්පටිකඝන රූපං සනිදස්සනං

සප්පටිඝං පස්සි වා පස්සති වා පස්සිස්සති වා පස්කස වා, චක්ඛුං කපතං

චක්ඛායතනං කපතං චක්ඛුධාතු කපසා චක්ඛුන්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො

ද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරංකපතං කඛත්තංකපතංවත්ථුංකපතං

කනත්තංකපතංනයනංකපතංඔරිමං තීරං කපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො –

ඉදංතංරූපංචක්ඛායතනං. 

597. ෙතමංතං රූපංචක්ඛායතනං? යංචක්ඛුචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යම්හි චක්ඛුම්හි

අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි රූපං සනිදස්සනං සප්පටිඝං පටිෙඤ්ඤි වා

පටිෙඤ්ඤති වා පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, චක්ඛුං කපතං

චක්ඛායතනං කපතං චක්ඛුධාතු කපසා චක්ඛුන්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො 

ද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරංකපතංකඛත්තංකපතංවත්ථුංකපතං

කනත්තංකපතං නයනංකපතංඔරිමංතීරංකපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–

ඉදංතංරූපංචක්ඛායතනං. 
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598. ෙතමංතං රූපංචක්ඛායතනං? යංචක්ඛුචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යං චක්ඛු

අනිදස්සනං සප්පටිඝං රූපම්හි සනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි පටිෙඤ්ඤි වා

පටිෙඤ්ඤති වා පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, චක්ඛුං කපතං

චක්ඛායතනං කපතං චක්ඛුධාතු කපසා චක්ඛුන්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො 

ද්වාරාකපසා සමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරංකපතංකඛත්තංකපතංවත්ථුං කපතං

කනත්තංකපතංනයනංකපතංඔරිමංතීරංකපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–

ඉදංතංරූපං චක්ඛායතනං. 

599. ෙතමංතං රූපංචක්ඛායතනං? යංචක්ඛුචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදොඅත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනොසප්පටිකඝො, යංචක්ඛුං නිස්සාය

රූපං ආරබ්භ චක්ඛුසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා

උප්පජ්කජ වා…කප.… යං චක්ඛුං නිස්සාය රූපං ආරබ්භ චක්ඛුසම් ස්සජා

කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජිවාඋප්පජ්ජතිවා උප්පජ්ජිස්සතිවාඋප්පජ්කජවා…කප.…යංචක්ඛුං

නිස්සාය රූපාරම්මකණො චක්ඛුසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා

උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං චක්ඛුං නිස්සාය රූපාරම්මණා

චක්ඛුසම් ස්සජා කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.…

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා, 

චක්ඛුං කපතං චක්ඛායතනං කපතං චක්ඛුධාතු කපසා චක්ඛුන්ද්රියං කපතං

කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා සමුද්කදො කපකසො පණ්ඩරං කපතං කඛත්තං 

කපතං වත්ථුං කපතං කනත්තං කපතං නයනං කපතං ඔරිමං තීරං කපතං

සුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදං තංරූපංචක්ඛායතනං. 

600. ෙතමංතං රූපංකසොතායතනං? යංකසොතංචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, කයන කසොකතන

අනිදස්සකනන සප්පටිකඝන සද්දං අනිදස්සනං සප්පටිඝං සුණි වා සුණාති වා

සුණිස්සතිවාසුකණවා, කසොතංකපතංකසොතායතනංකපතං කසොතධාතුකපසා

කසොතින්ද්රියංකපතංකෙොකෙොකපකසොද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරං 

කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං කපතං සුඤ්කඤො ගාකමො

කපකසො–ඉදංතංරූපං කසොතායතනං. 

601. ෙතමංතං රූපංකසොතායතනං? යංකසොතංචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යම්හි කසොතම්හි

අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි සද්කදො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො පටිෙඤ්ඤි වා
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පටිෙඤ්ඤති වා පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, කසොතං කපතං

කසොතායතනංකපතං කසොතධාතුකපසා කසොතින්ද්රියං කපතං කෙොකෙොකපකසො

ද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරංකපතංකඛත්තංකපතං වත්ථුංකපතං

ඔරිමංතීරංකපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංකසොතායතනං. 

602. ෙතමං තංරූපංකසොතායතනං? යංකසොතංචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යං කසොතං

අනිදස්සනං සප්පටිඝං සද්දම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි පටිෙඤ්ඤි වා

පටිෙඤ්ඤති වා පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, කසොතං කපතං

කසොතායතනංකපතං කසොතධාතුකපසා කසොතින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො

ද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරංකපතංකඛත්තං කපතංවත්ථුංකපතං

ඔරිමංතීරංකපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංකසොතායතනං. 

603. ෙතමංතං රූපංකසොතායතනං? යං කසොතංචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනොඅනිදස්සකනොසප්පටිකඝො, යංකසොතංනිස්සාය

සද්දංආරබ්භ කසොතසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා

උප්පජ්කජ වා…කප.… යං කසොතං නිස්සාය සද්දං ආරබ්භ කසොතසම් ස්සජා

කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.… කසොතවිඤ්ඤාණං

උප්පජ්ජිවා උප්පජ්ජතිවාඋප්පජ්ජිස්සතිවාඋප්පජ්කජවා…කප.…යංකසොතං

නිස්සාය සද්දාරම්මකණො කසොතසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා

උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං කසොතං නිස්සාය සද්දාරම්මණා

කසොතසම් ස්සජා කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.…

කසොතවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජිවාඋප්පජ්ජතිවා උප්පජ්ජිස්සතිවාඋප්පජ්කජවා, 

කසොතං කපතං කසොතායතනං කපතං කසොතධාතු කපසා කසොතින්ද්රියං කපතං

කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා සමුද්කදො කපකසො පණ්ඩරං කපතං කඛත්තං

කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං කපතං සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං

රූපංකසොතායතනං. 

604. ෙතමංතං රූපංඝානායතනං? යංඝානංචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, කයන ඝාකනන

අනිදස්සකනනසප්පටිකඝනගන්ධං අනිදස්සනං සප්පටිඝං ඝායි වා ඝායති වා

ඝායිස්සති වා ඝාකය වා, ඝානං කපතං ඝානායතනං කපතං ඝානධාතු කපසා

ඝානින්ද්රියංකපතං කෙොකෙොකපකසො ද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරං 

කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං කපතං සුඤ්කඤො ගාකමො

කපකසො–ඉදංතංරූපං ඝානායතනං. 
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605. ෙතමංතං රූපංඝානායතනං? යංඝානංචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යම්හි ඝානම්හි

අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි ගන්කධො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො පටිෙඤ්ඤි වා

පටිෙඤ්ඤතිවාපටිෙඤ්ඤිස්සතිවාපටිෙඤ්කඤවා, ඝානං කපතංඝානායතනං

කපතං ඝානධාතු කපසා ඝානින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා

සමුද්කදො කපකසො පණ්ඩරං කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං

කපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංඝානායතනං. 

606. ෙතමංතං රූපංඝානායතනං? යංඝානංචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යං ඝානං

අනිදස්සනං සප්පටිඝං ගන්ධම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි පටිෙඤ්ඤි වා

පටිෙඤ්ඤතිවාපටිෙඤ්ඤිස්සතිවාපටිෙඤ්කඤවා, ඝානං කපතංඝානායතනං

කපතං ඝානධාතු කපසා ඝානින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා

සමුද්කදො කපකසො පණ්ඩරං කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං

කපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපං ඝානායතනං. 

607. ෙතමංතං රූපංඝානායතනං? යංඝානංචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදොඅත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනොසප්පටිකඝො, යංඝානංනිස්සාය

ගන්ධංආරබ්භ ඝානසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා

උප්පජ්කජ වා…කප.… යං ඝානං නිස්සාය ගන්ධං ආරබ්භ ඝානසම් ස්සජා

කවදනා…කප.…සඤ්ඤා…කප.…කචතනා…කප.…ඝානවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජි 

වාඋප්පජ්ජතිවාඋප්පජ්ජිස්සතිවාඋප්පජ්කජවා…කප.…යංඝානංනිස්සාය 

ගන්ධාරම්මකණොඝානසම් ස්කසොඋප්පජ්ජිවාඋප්පජ්ජතිවාඋප්පජ්ජිස්සතිවා 

උප්පජ්කජ වා…කප.… යං ඝානං නිස්සාය ගන්ධාරම්මණා ඝානසම් ස්සජා

කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.…කචතනා…කප.…ඝානවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජි

වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා, ඝානං කපතං ඝානායතනං

කපතං ඝානධාතු කපසා ඝානින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා

සමුද්කදො කපකසො පණ්ඩරං කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං

කපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංඝානායතනං. 

608. ෙතමංතං රූපංජිව්ොයතනං? යාජිව්ොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යාය ජිව්ොය

අනිදස්සනාය සප්පටිඝාය රසං අනිදස්සනං සප්පටිඝං සායි වා සායති වා

සායිස්සති වා සාකය වා, ජිව්ො කපසා ජිව්ොයතනං කපතං ජිව්ොධාතු කපසා

ජිව්හින්ද්රියංකපතංකෙොකෙොකපකසොද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසො පණ්ඩරං
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කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං කපතං සුඤ්කඤො ගාකමො

කපකසො–ඉදංතංරූපංජිව්ොයතනං. 

609. ෙතමං තංරූපංජිව්ොයතනං? යාජිව්ොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යාය ජිව්ොය

අනිදස්සනාය සප්පටිඝාය රකසො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො පටිෙඤ්ඤි වා

පටිෙඤ්ඤතිවාපටිෙඤ්ඤිස්සතිවාපටිෙඤ්කඤ වා, ජිව්ොකපසාජිව්ොයතනං

කපතං ජිව්ොධාතු කපසා ජිව්හින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා

සමුද්කදො කපකසො පණ්ඩරං කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං

කපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංජිව්ොයතනං. 

610. ෙතමං තංරූපංජිව්ොයතනං? යාජිව්ොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යා ජිව්ො 

අනිදස්සනා සප්පටිඝා රසම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි පටිෙඤ්ඤි වා 

පටිෙඤ්ඤතිවාපටිෙඤ්ඤිස්සතිවාපටිෙඤ්කඤවා, ජිව්ොකපසාජිව්ොයතනං

කපතං ජිව්ොධාතු කපසා ජිව්හින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා

සමුද්කදො කපකසො පණ්ඩරං කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං

කපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදං තංරූපංජිව්ොයතනං. 

611. ෙතමංතං රූපංජිව්ොයතනං? යාජිව්ොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදොඅත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනොසප්පටිකඝො, යංජිව්ෙංනිස්සාය

රසං ආරබ්භ ජිව්ොසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා

උප්පජ්කජ වා…කප.… යං ජිව්ෙං නිස්සාය රසං ආරබ්භ ජිව්ොසම් ස්සජා

කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.… ජිව්ොවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජිවාඋප්පජ්ජතිවා උප්පජ්ජිස්සතිවාඋප්පජ්කජවා…කප.…යංජිව්ෙං

නිස්සාය රසාරම්මකණො ජිව්ොසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා

උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං ජිව්ෙං නිස්සාය රසාරම්මණා

ජිව්ොසම් ස්සජා කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.…

ජිව්ොවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජිවා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සතිවා උප්පජ්කජවා, 

ජිව්ොකපසාජිව්ොයතනංකපතංජිව්ොධාතුකපසාජිව්හින්ද්රියං කපතංකෙොකෙො

කපකසොද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරංකපතංකඛත්තංකපතංවත්ථුං

කපතං ඔරිමං තීරං කපතං සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං රූපං

ජිව්ොයතනං. 

612. ෙතමං තං රූපං ොයායතනං? කයො ොකයො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, කයන



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි රූපෙණ්ඩං 
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පටුන 

ොකයනඅනිදස්සකනනසප්පටිකඝනක ොට්ඨබ්බ්ං අනිදස්සනසප්පටිඝං ඵුසිවා

ඵුසතිවාඵුසිස්සතිවාඵුකසවා, ොකයොකපකසොොයායතනංකපතංොයධාතු

කපසා ොයින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා සමුද්කදො කපකසො

පණ්ඩරං කපතං කඛත්තං කපතං වත්ථුං කපතං ඔරිමං තීරං කපතං සුඤ්කඤො 

ගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංොයායතනං. 

613. ෙතමං තං රූපං ොයායතනං? කයො ොකයො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යම්හි

ොයම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි ක ොට්ඨබ්කබ්ො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො

පටිෙඤ්ඤි වා පටිෙඤ්ඤති වා පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, ොකයො

කපකසො ොයායතනං කපතං ොයධාතු කපසා ොයින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො

කපකසොද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසො පණ්ඩරංකපතංකඛත්තංකපතං වත්ථුං

කපතං ඔරිමං තීරං කපතං සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං රූපං

ොයායතනං. 

614. ෙතමං තං රූපං ොයායතනං? කයො ොකයො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය පසාකදො අත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, කයො

ොකයො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො ක ොට්ඨබ්බ්ම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි

පටිෙඤ්ඤි වා පටිෙඤ්ඤති වා පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, ොකයො

කපකසො ොයායතනං කපතං ොයධාතු කපසා ොයින්ද්රියං කපතං කෙොකෙො

කපකසො ද්වාරාකපසාසමුද්කදොකපකසොපණ්ඩරංකපතංකඛත්තංකපතංවත්ථුං

කපතං ඔරිමං තීරං කපතං සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං රූපං

ොයායතනං. 

615. ෙතමං තං රූපං ොයායතනං? කයො ොකයො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදායපසාකදොඅත්තභාවපරියාපන්කනො අනිදස්සකනොසප්පටිකඝො, යංොයං

නිස්සාය ක ොට්ඨබ්බ්ං ආරබ්භ ොයසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා

උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං ොයං නිස්සාය ක ොට්ඨබ්බ්ං

ආරබ්භොයසම් ස්සජාකවදනා…කප.…සඤ්ඤා…කප.…කචතනා…කප.… 

ොයවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ

වා…කප.… යංොයංනිස්සායක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මකණොොයසම් ස්කසොඋප්පජ්ජි 

වාඋප්පජ්ජතිවා උප්පජ්ජිස්සතිවාඋප්පජ්කජවා…කප.…යංොයංනිස්සාය

ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණා ොයසම් ස්සජා කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.…

කචතනා…කප.…ොයවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජිවා උප්පජ්ජතිවාඋප්පජ්ජිස්සති වා

උප්පජ්කජවා, ොකයොකපකසො ොයායතනංකපතංොයධාතුකපසාොයින්ද්රියං
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කපතං කෙොකෙො කපකසො ද්වාරා කපසා සමුද්කදො කපකසො පණ්ඩරං කපතං

කඛත්තංකපතං වත්ථුං කපතංඔරිමං තීරං කපතංසුඤ්කඤොගාකමොකපකසො –

ඉදංතංරූපංොයායතනං. 

616. ෙතමං තං රූපං රූපායතනං? යං රූපං චතුන්නං මොභූතානං උපාදාය

වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීෙං පීතෙං කෙොහිතෙං ඔදාතං ොළෙං

මඤ්ජිට්ඨෙං [මඤ්කජට්ඨෙං )සී. සයා.(] ෙරි ෙරිවණ්ණං අම්බ්ඞ්කුරවණ්ණං

දීඝංරස්සංඅණුංථූෙංවට්ටං පරිමණ්ඩෙංචතුරංසං [චතුරස්සං)සී.ෙ.(] ඡළංසං

අට්ඨංසං කසොළසංසං නින්නං ථෙං ඡායා ආතකපො ආකෙොකෙො අන්ධොකරො

අබ්භා මහිො ධූකමො රකජො චන්දමණ්ඩෙස්ස වණ්ණනිභා සූරියමණ්ඩෙස්ස 

[සුරියමණ්ඩෙස්ස )සී. සයා.(] වණ්ණනිභා තාරෙරූපානං වණ්ණනිභා 

ආදාසමණ්ඩෙස්ස වණ්ණනිභා මණිසඞ්ඛමුත්තාකවළුරියස්ස වණ්ණනිභා

ජාතරූපරජතස්ස වණ්ණනිභා, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං චතුන්නං

මොභූතානංඋපාදායවණ්ණනිභා සනිදස්සනංසප්පටිඝං, යංරූපංසනිදස්සනං

සප්පටිඝංචක්ඛුනාඅනිදස්සකනන සප්පටිකඝනපස්සිවාපස්සතිවාපස්සිස්සති

වාපස්කසවා, රූපංකපතංරූපායතනං කපතංරූපධාතුකපසා–ඉදංතංරූපං

රූපායතනං. 

617. ෙතමං තං රූපං රූපායතනං? යං රූපං චතුන්නං මොභූතානං උපාදාය

වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීෙං පීතෙං කෙොහිතෙං ඔදාතං ොළෙං

මඤ්ජිට්ඨෙංෙරිෙරිවණ්ණං අම්බ්ඞ්කුරවණ්ණංදීඝංරස්සංඅණුංථූෙංවට්ටං

පරිමණ්ඩෙංචතුරංසංඡළංසංඅට්ඨංසං කසොළසංසංනින්නංථෙංඡායාආතකපො

ආකෙොකෙො අන්ධොකරො අබ්භා මහිො ධූකමො රකජො චන්දමණ්ඩෙස්ස

වණ්ණනිභා සූරියමණ්ඩෙස්ස වණ්ණනිභා තාරෙරූපානං වණ්ණනිභා

ආදාසමණ්ඩෙස්ස වණ්ණනිභා මණිසඞ්ඛමුත්තාකවළුරියස්ස වණ්ණනිභා 

ජාතරූපරජතස්ස වණ්ණනිභා, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං, යම්හි රූපම්හි

සනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි චක්ඛුං අනිදස්සනං සප්පටිඝං පටිෙඤ්ඤි වා

පටිෙඤ්ඤතිවා පටිෙඤ්ඤිස්සතිවා පටිෙඤ්කඤවා, රූපං කපතංරූපායතනං

කපතංරූපධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංරූපායතනං. 

618. ෙතමං තං රූපං රූපායතනං? යං රූපං චතුන්නං මොභූතානං උපාදාය

වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීෙං පීතෙං කෙොහිතෙං ඔදාතං ොළෙං

මඤ්ජිට්ඨෙංෙරිෙරිවණ්ණංඅම්බ්ඞ්කුරවණ්ණංදීඝං රස්සංඅණුංථූෙංවට්ටං

පරිමණ්ඩෙංචතුරංසංඡළංසංඅට්ඨංසංකසොළසංසංනින්නංථෙං ඡායාආතකපො
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ආකෙොකෙො අන්ධොකරො අබ්භා මහිො ධූකමො රකජො චන්දමණ්ඩෙස්ස

වණ්ණනිභා සූරියමණ්ඩෙස්ස වණ්ණනිභා තාරෙරූපානං වණ්ණනිභා 

ආදාසමණ්ඩෙස්ස වණ්ණනිභා මණිසඞ්ඛමුත්තාකවළුරියස්ස වණ්ණනිභා

ජාතරූපරජතස්ස වණ්ණනිභා, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං චතුන්නං

මොභූතානංඋපාදායවණ්ණනිභා සනිදස්සනංසප්පටිඝං, යංරූපංසනිදස්සනං

සප්පටිඝංචක්ඛුම්හිඅනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හිපටිෙඤ්ඤිවාපටිෙඤ්ඤතිවා

පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤවා, රූපං කපතංරූපායතනං කපතංරූපධාතු

කපසා–ඉදංතංරූපංරූපායතනං. 

619. ෙතමං තං රූපං රූපායතනං? යං රූපං චතුන්නං මොභූතානං උපාදාය

වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීෙං පීතෙං කෙොහිතෙං ඔදාතං ොළෙං 

මඤ්ජිට්ඨෙංෙරිෙරිවණ්ණංඅම්බ්ඞ්කුරවණ්ණංදීඝංරස්සංඅණුංථූෙංවට්ටං 

පරිමණ්ඩෙංචතුරංසංඡළංසංඅට්ඨංසංකසොළසංසංනින්නංථෙංඡායාආතකපො

ආකෙොකෙො අන්ධොකරො අබ්භා මහිො ධූකමො රකජො චන්දමණ්ඩෙස්ස

වණ්ණනිභා සූරියමණ්ඩෙස්ස වණ්ණනිභා තාරෙරූපානං වණ්ණනිභා

ආදාසමණ්ඩෙස්ස වණ්ණනිභා මණිසඞ්ඛමුත්තාකවළුරියස්ස වණ්ණනිභා

ජාතරූපරජතස්ස වණ්ණනිභා, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං චතුන්නං 

මොභූතානං උපාදාය වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං, යං රූපං ආරබ්භ

චක්ඛුංනිස්සාය චක්ඛුසම් ස්කසොඋප්පජ්ජිවාඋප්පජ්ජතිවාඋප්පජ්ජිස්සතිවා

උප්පජ්කජ වා…කප.… යං රූපං ආරබ්භ චක්ඛුං නිස්සාය චක්ඛුසම් ස්සජා

කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං

රූපාරම්මකණො චක්ඛුං නිස්සාය චක්ඛුසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා

උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං රූපාරම්මණා චක්ඛුං නිස්සාය

චක්ඛුසම් ස්සජා කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.…

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා, 

රූපංකපතං රූපායතනංකපතංරූපධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංරූපායතනං. 

620. ෙතමංතං රූපංසද්දායතනං? කයොසද්කදොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය 

අනිදස්සකනොසප්පටිකඝොකභරිසද්කදොමුදිඞ්ගසද්කදොසඞ්ඛසද්කදො පණවසද්කදො

ගීතසද්කදොවාදිතසද්කදොසම්මසද්කදොපාණිසද්කදොසත්තානංනිග්කඝොසසද්කදො 

ධාතූනං සන්නිඝාතසද්කදො වාතසද්කදො උදෙසද්කදො මනුස්සසද්කදො

අමනුස්සසද්කදො, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි සද්කදො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදායඅනිදස්සකනොසප්පටිකඝො, යං සද්දං අනිදස්සනංසප්පටිඝංකසොකතන



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි රූපෙණ්ඩං 
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පටුන 

අනිදස්සකනනසප්පටිකඝනසුණිවා සුණාතිවාසුණිස්සතිවාසුකණවා, සද්කදො

කපකසොසද්දායතනංකපතං සද්දධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංසද්දායතනං. 

621. ෙතමංතං රූපංසද්දායතනං? කයො සද්කදොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය 

අනිදස්සකනොසප්පටිකඝොකභරිසද්කදොමුදිඞ්ගසද්කදොසඞ්ඛසද්කදොපණවසද්කදො

ගීතසද්කදො වාදිතසද්කදොසම්මසද්කදොපාණිසද්කදොසත්තානංනිග්කඝොසසද්කදො

ධාතූනං සන්නිඝාතසද්කදො වාතසද්කදො උදෙසද්කදො මනුස්සසද්කදො

අමනුස්සසද්කදො, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි සද්කදො චතුන්නං මොභූතානං 

උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යම්හි සද්දම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි

කසොතං අනිදස්සනං සප්පටිඝං පටිෙඤ්ඤිවා පටිෙඤ්ඤති වා පටිෙඤ්ඤිස්සති

වාපටිෙඤ්කඤවා, සද්කදො කපකසොසද්දායතනංකපතංසද්දධාතුකපසා–ඉදං

තංරූපංසද්දායතනං. 

622. ෙතමංතං රූපංසද්දායතනං? කයොසද්කදොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

අනිදස්සකනොසප්පටිකඝො කභරිසද්කදොමුදිඞ්ගසද්කදොසඞ්ඛසද්කදොපණවසද්කදො

ගීතසද්කදොවාදිතසද්කදො සම්මසද්කදොපාණිසද්කදොසත්තානංනිග්කඝොසසද්කදො

ධාතූනං සන්නිඝාතසද්කදො වාතසද්කදො උදෙසද්කදො මනුස්සසද්කදො

අමනුස්සසද්කදො, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි සද්කදො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, කයො සද්කදො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො

කසොතම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි පටිෙඤ්ඤි වා පටිෙඤ්ඤති වා

පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, සද්කදො කපකසො සද්දායතනං කපතං 

සද්දධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංසද්දායතනං. 

623. ෙතමංතං රූපංසද්දායතනං? කයොසද්කදොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

අනිදස්සකනොසප්පටිකඝො කභරිසද්කදොමුදිඞ්ගසද්කදොසඞ්ඛසද්කදොපණවසද්කදො

ගීතසද්කදොවාදිතසද්කදො සම්මසද්කදොපාණිසද්කදොසත්තානංනිග්කඝොසසද්කදො

ධාතූනං සන්නිඝාතසද්කදො වාතසද්කදො උදෙසද්කදො මනුස්සසද්කදො

අමනුස්සසද්කදො, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි සද්කදො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යං සද්දං ආරබ්භ කසොතං නිස්සාය 

කසොතසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ 

වා…කප.… යං සද්දං ආරබ්භ කසොතං නිස්සාය කසොතසම් ස්සජා

කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.… කසොතවිඤ්ඤාණං

උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං

සද්දාරම්මකණොකසොතංනිස්සායකසොතසම් ස්කසොඋප්පජ්ජිවා උප්පජ්ජතිවා

උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං සද්දාරම්මණා කසොතං නිස්සාය
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කසොතසම් ස්සජා කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.… 

කසොතවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජිවාඋප්පජ්ජතිවාඋප්පජ්ජිස්සතිවාඋප්පජ්කජවා, 

සද්කදො කපකසො සද්දායතනං කපතං සද්දධාතු කපසා – ඉදං තං රූපං 

සද්දායතනං. 

624. ෙතමං තං රූපං ගන්ධායතනං? කයො ගන්කධො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො මූෙගන්කධො සාරගන්කධො තචගන්කධො

පත්තගන්කධො පුප් ගන්කධො  ෙගන්කධො ආමෙගන්කධො විස්සගන්කධො

සුගන්කධො දුග්ගන්කධො, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි ගන්කධො චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යං ගන්ධං අනිදස්සනං 

සප්පටිඝංඝාකනනඅනිදස්සකනනසප්පටිකඝනඝායිවාඝායතිවාඝායිස්සතිවා

ඝාකයවා, ගන්කධොකපකසොගන්ධායතනංකපතංගන්ධධාතුකපසා –ඉදංතං

රූපංගන්ධායතනං. 

625. ෙතමං තං රූපං ගන්ධායතනං? කයො ගන්කධො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො මූෙගන්කධො සාරගන්කධො තචගන්කධො

පත්තගන්කධො පුප් ගන්කධො  ෙගන්කධො ආමෙගන්කධො විස්සගන්කධො

සුගන්කධො දුග්ගන්කධො, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි ගන්කධො චතුන්නං 

මොභූතානංඋපාදායඅනිදස්සකනොසප්පටිකඝො, යම්හිගන්ධම්හිඅනිදස්සනම්හි 

සප්පටිඝම්හි ඝානං අනිදස්සනං සප්පටිඝං පටිෙඤ්ඤි වා පටිෙඤ්ඤති වා 

පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, ගන්කධො කපකසො ගන්ධායතනං කපතං 

ගන්ධධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංගන්ධායතනං. 

626. ෙතමං තං රූපං ගන්ධායතනං? කයො ගන්කධො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො මූෙගන්කධො සාරගන්කධො තචගන්කධො

පත්තගන්කධො පුප් ගන්කධො  ෙගන්කධො ආමෙගන්කධො විස්සගන්කධො

සුගන්කධො දුග්ගන්කධො, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි ගන්කධො චතුන්නං 

මොභූතානං උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, කයො ගන්කධො අනිදස්සකනො 

සප්පටිකඝොඝානම්හිඅනිදස්සනම්හිසප්පටිඝම්හිපටිෙඤ්ඤිවාපටිෙඤ්ඤතිවා 

පටිෙඤ්ඤිස්සති වා පටිෙඤ්කඤ වා, ගන්කධො කපකසො ගන්ධායතනං කපතං

ගන්ධධාතුකපසා– ඉදංතංරූපංගන්ධායතනං. 

627. ෙතමං තං රූපං ගන්ධායතනං? කයො ගන්කධො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො මූෙගන්කධො සාරගන්කධො තචගන්කධො

පත්තගන්කධො පුප් ගන්කධො  ෙගන්කධො ආමෙගන්කධො විස්සගන්කධො

සුගන්කධො දුග්ගන්කධො, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි ගන්කධො චතුන්නං 
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මොභූතානං උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යං ගන්ධං ආරබ්භ ඝානං 

නිස්සාය ඝානසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා 

උප්පජ්කජ වා…කප.… යං ගන්ධං ආරබ්භ ඝානං නිස්සාය ඝානසම් ස්සජා

කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.…කචතනා…කප.…ඝානවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජි

වාඋප්පජ්ජතිවා උප්පජ්ජිස්සතිවාඋප්පජ්කජවා…කප.…යංගන්ධාරම්මකණො

ඝානංනිස්සාය ඝානසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා

උප්පජ්කජ වා…කප.… යං ගන්ධාරම්මණා ඝානං නිස්සාය ඝානසම් ස්සජා

කවදනා…කප.…සඤ්ඤා…කප.…කචතනා…කප.…ඝානවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජි

වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා, ගන්කධො කපකසො

ගන්ධායතනංකපතං ගන්ධධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංගන්ධායතනං. 

628. ෙතමංතං රූපංරසායතනං? කයොරකසොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො මූෙරකසො ඛන්ධරකසො තචරකසො පත්තරකසො

පුප් රකසො  ෙරකසො අම්බිෙං මධුරං තිත්තෙං ෙටුෙං කෙොණිෙං ඛාරිෙං

ෙම්බිෙං [ෙපිෙෙං )සී.(] ෙසාකවො සාදු අසාදු, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි

රකසො චතුන්නං මොභූතානං උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යං රසං

අනිදස්සනං සප්පටිඝං ජිව්ොය අනිදස්සනාය සප්පටිඝාය සායි වා සායති වා

සායිස්සතිවාසාකයවා, රකසොකපකසොරසායතනංකපතංරසධාතු කපසා–ඉදං

තංරූපංරසායතනං. 

629. ෙතමංතං රූපංරසායතනං? කයොරකසොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො මූෙරකසො ඛන්ධරකසො තචරකසො පත්තරකසො

පුප් රකසො  ෙරකසො අම්බිෙං මධුරං තිත්තෙං ෙටුෙං කෙොණිෙං ඛාරිෙං

ෙම්බිෙං ෙසාකවො සාදු අසාදු, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි රකසො චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, යම්හි රසම්හි අනිදස්සනම්හි

සප්පටිඝම්හි ජිව්ො අනිදස්සනා සප්පටිඝා පටිෙඤ්ඤි වා පටිෙඤ්ඤති වා

පටිෙඤ්ඤිස්සතිවාපටිෙඤ්කඤවා, රකසොකපකසොරසායතනංකපතංරසධාතු

කපසා–ඉදංතංරූපංරසායතනං. 

630. ෙතමං තංරූපංරසායතනං? කයොරකසොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො මූෙරකසො ඛන්ධරකසො තචරකසො පත්තරකසො

පුප් රකසො  ෙරකසො අම්බිෙං මධුරං තිත්තෙං ෙටුෙං කෙොණිෙං ඛාරිෙං

ෙම්බිෙං ෙසාකවො සාදු අසාදු, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි රකසො චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො, කයො රකසො අනිදස්සකනො

සප්පටිකඝො ජිව්ොය අනිදස්සනාය සප්පටිඝාය පටිෙඤ්ඤි වා පටිෙඤ්ඤති වා 
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පටිෙඤ්ඤිස්සතිවා පටිෙඤ්කඤවා, රකසොකපකසොරසායතනංකපතං රසධාතු

කපසා–ඉදංතංරූපංරසායතනං. 

631. ෙතමං තංරූපංරසායතනං? කයොරකසොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො මූෙරකසො ඛන්ධරකසො තචරකසො පත්තරකසො

පුප් රකසො  ෙරකසො අම්බිෙං මධුරං තිත්තෙං ෙටුෙං කෙොණිෙං ඛාරිෙං

ෙම්බිෙං ෙසාකවො සාදු අසාදු, කයො වා පනඤ්කඤොපි අත්ථි රකසො චතුන්නං

මොභූතානංඋපාදායඅනිදස්සකනොසප්පටිකඝො, යංරසංආරබ්භජිව්ෙංනිස්සාය 

ජිව්ොසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ 

වා…කප.…යංරසංආරබ්භජිව්ෙංනිස්සායජිව්ොසම් ස්සජාකවදනා…කප.…

සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.… ජිව්ොවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති

වාඋප්පජ්ජිස්සතිවා උප්පජ්කජවා…කප.…යංරසාරම්මකණොජිව්ෙංනිස්සාය

ජිව්ොසම් ස්කසො උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ

වා…කප.… යං රසාරම්මණා ජිව්ෙං නිස්සාය ජිව්ොසම් ස්සජා

කවදනා…කප.… සඤ්ඤා…කප.… කචතනා…කප.… ජිව්ොවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා, රකසො කපකසො

රසායතනං කපතංරසධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංරසායතනං. 

632. ෙතමං තං රූපං ඉත්ථින්ද්රියං? යං ඉත්ථියා ඉත්ථිලිඞ්ගං ඉත්ථිනිමිත්තං

ඉත්ථිකුත්තං ඉත්ථාෙප්කපො ඉත්ථත්තං ඉත්ථිභාකවො [ඉත්ථිත්තං ඉත්ථීභාකවො 

(සයා.(] – ඉදංතංරූපංඉත්ථින්ද්රියං. 

633. ෙතමං තං රූපං පුරිසින්ද්රියං? යං පුරිසස්ස පුරිසලිඞ්ගං පුරිසනිමිත්තං

පුරිසකුත්තංපුරිසාෙප්කපොපුරිසත්තංපුරිසභාකවො–ඉදංතංරූපං පුරිසින්ද්රියං. 

634. ෙතමං තං රූපං ජීවිතින්ද්රියං? කයො කතසං රූපීනං ධම්මානං ආයු ඨිති

යපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං තංරූපං

ජීවිතින්ද්රියං. 

635. ෙතමංතං රූපංොයවිඤ්ඤත්ති? යාකුසෙචිත්තස්සවාඅකුසෙචිත්තස්ස

වා අබ්යාෙතචිත්තස්ස වා අභික්ෙමන්තස්ස වා පටික්ෙමන්තස්ස වා

ආකෙොකෙන්තස්ස වා විකෙොකෙන්තස්ස වා සමිඤ්කජන්තස්ස වා

පසාකරන්තස්සවාොයස්සථම්භනාසන්ථම්භනා සන්ථම්භිතත්තංවිඤ්ඤත්ති

විඤ්ඤාපනාවිඤ්ඤාපිතත්තං–ඉදංතංරූපං ොයවිඤ්ඤත්ති. 

636. ෙතමං තංරූපංවචීවිඤ්ඤත්ති? යාකුසෙචිත්තස්සවාඅකුසෙචිත්තස්ස

වා අබ්යාෙතචිත්තස්සවාවාචාගිරාබ්යප්පකථොඋදීරණංකඝොකසොකඝොසෙම්මං
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වාචාවචීකභකදො – අයංවුච්චතිවාචා.යාතායවාචායවිඤ්ඤත්තිවිඤ්ඤාපනා 

විඤ්ඤාපිතත්තං–ඉදංතංරූපංවචීවිඤ්ඤත්ති. 

637. ෙතමං තංරූපංආොසධාතු? කයොආොකසොආොසගතංඅඝං අඝගතං

විවකරොවිවරගතං අසම්ඵුට්ඨංචතූහිමොභූකතහි–ඉදංතංරූපංආොසධාතු. 

638. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස ෙහුතා? යා රූපස්ස ෙහුතා ෙහුපරිණාමතා

අදන්ධනතා අවිත්ථනතා–ඉදංතංරූපංරූපස්සෙහුතා. 

639. ෙතමංතං රූපංරූපස්සමුදුතා? යාරූපස්සමුදුතාමද්දවතාඅෙක්ඛළතා

අෙථිනතා–ඉදංතංරූපං රූපස්සමුදුතා. 

640. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා? යා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා

ෙම්මඤ්ඤත්තංෙම්මඤ්ඤභාකවො– ඉදංතංරූපංරූපස්සෙම්මඤ්ඤතා. 

641. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස උපචකයො? කයො ආයතනානං ආචකයො, කසො

රූපස්සඋපචකයො–ඉදංතංරූපංරූපස්ස උපචකයො. 

642. ෙතමං තං රූපංරූපස්ස සන්තති? කයො රූපස්ස උපචකයො, සාරූපස්ස

සන්තති–ඉදංතංරූපංරූපස්ස සන්තති. 

643. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස ජරතා? යා රූපස්ස ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං

පාලිච්චංවලිත්තචතාආයුකනො සංොනිඉන්ද්රියානංපරිපාකෙො–ඉදංතංරූපං

රූපස්සජරතා. 

644. ෙතමංතං රූපංරූපස්ස අනිච්චතා? කයොරූපස්සඛකයො වකයො කභකදො

පරිකභකදොඅනිච්චතාඅන්තරධානං– ඉදංතංරූපංරූපස්සඅනිච්චතා. 

645. ෙතමං තං රූපං ෙබ්ළීොකරො ආොකරො? ඔදකනො කුම්මාකසො සත්තු

මච්කඡොමංසංඛීරං දධිසප්පිනවනීතංකතෙංමධු ාණිතං, යංවාපනඤ්ඤම්පි

අත්ථි රූපං යම්හි යම්හි ජනපකද කතසං කතසං සත්තානං මුඛාසියං

දන්තවිඛාදනං ගෙජ්කඣොෙරණීයං කුච්ඡිවිත්ථම්භනං, යාය ඔජාය සත්තා

යාකපන්ති–ඉදංතංරූපංෙබ්ළීොකරොආොකරො. 

ඉදංතංරූපංඋපාදා. 

උපාදාභාජනීයං. 

රූපෙණ්කඩපඨමභාණවාකරො. 

646. ෙතමං තංරූපංකනොඋපාදා? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං, ආකපොධාතු. 
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647. ෙතමංතං රූපංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? පථවීධාතුකතකජොධාතුවාකයොධාතු

ෙක්ඛළං මුදුෙං සණ්ෙං  රුසං සුඛසම් ස්සං දුක්ඛසම් ස්සං ගරුෙංෙහුෙං, 

යං ක ොට්ඨබ්බ්ං අනිදස්සනං සප්පටිඝං ොකයන අනිදස්සකනන සප්පටිකඝන

ඵුසිවාඵුසතිවාඵුසිස්සතිවාඵුකසවාක ොට්ඨබ්කබ්ො කපකසොක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

කපතංක ොට්ඨබ්බ්ධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

648. ෙතමංතං රූපංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? පථවීධාතුකතකජොධාතුවාකයොධාතු

ෙක්ඛළං මුදුෙං සණ්ෙං  රුසං සුඛසම් ස්සං දුක්ඛසම් ස්සං ගරුෙංෙහුෙං, 

යම්හි ක ොට්ඨබ්බ්ම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි ොකයො අනිදස්සකනො

සප්පටිකඝොපටිෙඤ්ඤිවාපටිෙඤ්ඤති වාපටිෙඤ්ඤිස්සතිවාපටිෙඤ්කඤවා, 

ක ොට්ඨබ්කබ්ොකපකසොක ොට්ඨබ්බ්ායතනංකපතං ක ොට්ඨබ්බ්ධාතුකපසා–ඉදං

තංරූපංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

649. ෙතමංතං රූපංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? පථවීධාතුකතකජොධාතුවාකයොධාතු

ෙක්ඛළං මුදුෙං සණ්ෙං  රුසං සුඛසම් ස්සං දුක්ඛසම් ස්සං ගරුෙංෙහුෙං, 

කයො ක ොට්ඨබ්කබ්ො අනිදස්සකනො සප්පටිකඝො ොයම්හි අනිදස්සනම්හි 

සප්පටිඝම්හිපටිෙඤ්ඤිවා පටිෙඤ්ඤතිවාපටිෙඤ්ඤිස්සතිවාපටිෙඤ්කඤවා, 

ක ොට්ඨබ්කබ්ොකපකසොක ොට්ඨබ්බ්ායතනං කපතංක ොට්ඨබ්බ්ධාතුකපසා–ඉදං

තංරූපංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

650. ෙතමං තංරූපංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? පථවීධාතුකතකජොධාතුවාකයොධාතු

ෙක්ඛළං මුදුෙං සණ්ෙං  රුසං සුඛසම් ස්සං දුක්ඛසම් ස්සං ගරුෙං ෙහුෙං, 

යංක ොට්ඨබ්බ්ං ආරබ්භොයංනිස්සායොයසම් ස්කසොඋප්පජ්ජිවාඋප්පජ්ජති

වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං ක ොට්ඨබ්බ්ං ආරබ්භ ොයං

නිස්සායොයසම් ස්සජා කවදනා…කප.…සඤ්ඤා…කප.…කචතනා…කප.…

ොයවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජි වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ

වා…කප.…යංක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මකණොොයංනිස්සාය ොයසම් ස්කසොඋප්පජ්ජි

වා උප්පජ්ජති වා උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා…කප.… යං

ක ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණා ොයං නිස්සාය ොයසම් ස්සජා කවදනා…කප.… 

සඤ්ඤා…කප.…කචතනා…කප.…ොයවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජිවාඋප්පජ්ජතිවා 

උප්පජ්ජිස්සති වා උප්පජ්කජ වා, ක ොට්ඨබ්කබ්ො කපකසො ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

කපතං ක ොට්ඨබ්බ්ධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

651. ෙතමං තං රූපං ආකපොධාතු? යං ආකපො ආකපොගතං සිකනකෙො 

සිකනෙගතංබ්න්ධනත්තංරූපස්ස–ඉදංතංරූපංආකපොධාතු. 
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ඉදංතංරූපංකනොඋපාදා. 

652. ෙතමං තංරූපංඋපාදිණ්ණං? චක්ඛායතනංකසොතායතනංඝානායතනං

ජිව්ොයතනං ොයායතනං ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං, යං වා

පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං

රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො

රූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං උපාදිණ්ණං. 

653. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණං? සද්දායතනං ොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යංවා පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා

රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු

ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො– ඉදංතං

රූපංඅනුපාදිණ්ණං. 

654. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි 

රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආොසධාතු ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තති

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං. 

655. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං? සද්දායතනං ොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතා රූපස්ස අනිච්චතා, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං න ෙම්මස්ස

ෙතත්තා, රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං 

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං. 

656. ෙතමංතං රූපංසනිදස්සනං? රූපායතනං–ඉදංතංරූපංසනිදස්සනං. 

657. ෙතමං තං රූපං අනිදස්සනං? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතං රූපංඅනිදස්සනං. 

658. ෙතමං තං රූපං සප්පටිඝං? චක්ඛායතනං කසොතායතනං ඝානායතනං

ජිව්ොයතනං ොයායතනං රූපායතනං සද්දායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපං සප්පටිඝං. 
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659. ෙතමංතං රූපංඅප්පටිඝං? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො

–ඉදංතංරූපං අප්පටිඝං. 

660. ෙතමං තං රූපං ඉන්ද්රියං? චක්ඛුන්ද්රියං කසොතින්ද්රියං ඝානින්ද්රියං 

ජිව්හින්ද්රියං ොයින්ද්රියං ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං තං රූපං

ඉන්ද්රියං. 

661. ෙතමංතං රූපංනඉන්ද්රියං? රූපායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො

–ඉදංතංරූපංන ඉන්ද්රියං. 

662. ෙතමංතං රූපංමොභූතං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආකපොධාතු–ඉදංතංරූපං

මොභූතං. 

663. ෙතමං තං රූපං න මොභූතං? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපං නමොභූතං. 

664. ෙතමං තං රූපං විඤ්ඤත්ති? ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති – ඉදං තං

රූපංවිඤ්ඤත්ති. 

665. ෙතමං තං රූපං න විඤ්ඤත්ති? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන විඤ්ඤත්ති. 

666. ෙතමංතං රූපංචිත්තසමුට්ඨානං? ොයවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්තියං වා 

පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංචිත්තජංචිත්තකෙතුෙංචිත්තසමුට්ඨානංරූපායතනං 

සද්දායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු

ආකපොධාතු රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං

චිත්තසමුට්ඨානං. 

667. ෙතමංතං රූපංනචිත්තසමුට්ඨානං? චක්ඛායතනං…කප.…ොයායතනං

ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියංජීවිතින්ද්රියංරූපස්සජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යංවා 

පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං න චිත්තජං න චිත්තකෙතුෙං න චිත්තසමුට්ඨානං

රූපායතනං සද්දායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා

රූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො –ඉදංතංරූපංන 

චිත්තසමුට්ඨානං. 

668. ෙතමංතං රූපං චිත්තසෙභු? ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති – ඉදං තං

රූපංචිත්තසෙභු. 
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669. ෙතමං තං රූපං න චිත්තසෙභු? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන චිත්තසෙභු. 

670. ෙතමංතං රූපංචිත්තානුපරිවත්ති? ොයවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්ති–ඉදං

තංරූපං චිත්තානුපරිවත්ති. 

671. ෙතමං තං රූපං න චිත්තානුපරිවත්ති? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො– ඉදංතංරූපංනචිත්තානුපරිවත්ති. 

672. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං? චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං –

ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං. 

673. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරං? රූපායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො –

ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං. 

674. ෙතමං තංරූපංඔළාරිෙං? චක්ඛායතනං…කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–

ඉදංතංරූපං ඔළාරිෙං. 

675. ෙතමංතං රූපංසුඛුමං? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො –

ඉදංතංරූපංසුඛුමං. 

676. ෙතමංතං රූපංදූකර? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදං

තංරූපංදූකර. 

677. ෙතමංතං රූපංසන්තිකෙ? චක්ඛායතනං…කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–

ඉදංතංරූපංසන්තිකෙ. 

678. ෙතමංතං රූපංචක්ඛුසම් ස්සස්සවත්ථු? චක්ඛායතනං–ඉදංතංරූපං

චක්ඛුසම් ස්සස්ස වත්ථු. 

679. ෙතමං තං රූපං චක්ඛුසම් ස්සස්ස න වත්ථු? කසොතායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරො ආොකරො–ඉදංතංරූපංචක්ඛුසම් ස්සස්සනවත්ථු. 

680. ෙතමං තං රූපං චක්ඛුසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.…

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය …කප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථු? 

චක්ඛායතනං–ඉදංතංරූපං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සවත්ථු. 

681. ෙතමං තං රූපං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස න වත්ථු? කසොතායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු. 
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682. ෙතමංතං රූපං කසොතසම් ස්සස්ස…කප.…ඝානසම් ස්සස්ස…කප.…

ජිව්ොසම් ස්සස්ස…කප.… ොයසම් ස්සස්ස වත්ථු? ොයායතනං – ඉදං තං

රූපංොයසම් ස්සස්සවත්ථු. 

683. ෙතමං තං රූපං ොයසම් ස්සස්ස න වත්ථු? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං ොයසම් ස්සස්සනවත්ථු. 

684. ෙතමං තංරූපංොයසම් ස්සජායකවදනාය…කප.…සඤ්ඤාය…කප.…

කචතනාය…කප.… ොයවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථු? ොයායතනං – ඉදං තං රූපං

ොයවිඤ්ඤාණස්සවත්ථු. 

685. ෙතමං තං රූපං ොයවිඤ්ඤාණස්ස න වත්ථු? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං ොයවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු. 

686. ෙතමං තං රූපං චක්ඛුසම් ස්සස්සආරම්මණං? රූපායතනං – ඉදං තං

රූපංචක්ඛුසම් ස්සස්ස ආරම්මණං. 

687. ෙතමංතං රූපංචක්ඛුසම් ස්සස්සනආරම්මණං? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං රූපංචක්ඛුසම් ස්සස්සනආරම්මණං. 

688. ෙතමං තං රූපං චක්ඛුසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.…

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණං? 

රූපායතනං–ඉදංතංරූපංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණං. 

689. ෙතමං තං රූපං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස න ආරම්මණං? 

චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනආරම්මණං. 

690. ෙතමං තංරූපංකසොතසම් ස්සස්ස…කප.… ඝානසම් ස්සස්ස …කප.…

ජිව්ොසම් ස්සස්ස…කප.… ොයසම් ස්සස්ස ආරම්මණං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

–ඉදංතංරූපංොයසම් ස්සස්ස ආරම්මණං. 

691. ෙතමංතං රූපංොයසම් ස්සස්සනආරම්මණං? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං ොයසම් ස්සස්සනආරම්මණං. 

692. ෙතමංතං රූපංොයසම් ස්සජායකවදනාය…කප.…සඤ්ඤාය…කප.…

කචතනාය…කප.… ොයවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදං

තංරූපං ොයවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණං. 
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693. ෙතමං තං රූපං ොයවිඤ්ඤාණස්ස න ආරම්මණං? 

චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං 

ොයවිඤ්ඤාණස්සනආරම්මණං. 

694. ෙතමංතං රූපංචක්ඛායතනං? යංචක්ඛුචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො…කප.…සුඤ්කඤොගාකමො කපකසො–ඉදංතංරූපංචක්ඛායතනං. 

695. ෙතමංතං රූපංනචක්ඛායතනං? කසොතායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංනචක්ඛායතනං. 

696. ෙතමං තං රූපං කසොතායතනං…කප.… ඝානායතනං…කප.…

ජිව්ොයතනං…කප.… ොයායතනං? කයො ොකයො චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය පසාකදො…කප.… සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං රූපං

ොයායතනං. 

697. ෙතමං තං රූපං න ොයායතනං? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංනොයායතනං. 

698. ෙතමං තං රූපං රූපායතනං? යං රූපං චතුන්නං මොභූතානං උපාදාය 

වණ්ණනිභා…කප.…රූපධාතුකපසා–ඉදංතංරූපංරූපායතනං. 

699. ෙතමං තං රූපං න රූපායතනං? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංනරූපායතනං. 

700. ෙතමං තං රූපං සද්දායතනං…කප.… ගන්ධායතනං …කප.…

රසායතනං…කප.… ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? පථවීධාතු…කප.… ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු

කපසා–ඉදංතංරූපං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

701. ෙතමං තං රූපං න ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදං තංරූපංනක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

702. ෙතමං තංරූපංචක්ඛුධාතු? චක්ඛායතනං–ඉදංතංරූපංචක්ඛුධාතු. 

703. ෙතමං තං රූපං න චක්ඛුධාතු? කසොතායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංනචක්ඛුධාතු. 

704. ෙතමං තං රූපං කසොතධාතු…කප.… ඝානධාතු…කප.…

ජිව්ොධාතු…කප.…ොයධාතු? ොයායතනං–ඉදංතංරූපං ොයධාතු. 
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705. ෙතමං තං රූපං න ොයධාතු? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංනොයධාතු. 

706. ෙතමංතං රූපංරූපධාතු? රූපායතනං–ඉදංතංරූපංරූපධාතු. 

707. ෙතමං තං රූපං න රූපධාතු? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංනරූපධාතු. 

708. ෙතමං තංරූපංසද්දධාතු…කප.…ගන්ධධාතු…කප.…රසධාතු…කප.… 

ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපංක ොට්ඨබ්බ්ධාතු. 

709. ෙතමංතං රූපංනක ොට්ඨබ්බ්ධාතු? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු. 

710. ෙතමංතං රූපංචක්ඛුන්ද්රියං? යංචක්ඛුචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො…කප.…සුඤ්කඤො ගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංචක්ඛුන්ද්රියං. 

711. ෙතමං තං රූපං න චක්ඛුන්ද්රියං? කසොතායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන චක්ඛුන්ද්රියං. 

712. ෙතමං තං රූපං කසොතින්ද්රියං…කප.… ඝානින්ද්රියං…කප.… 

ජිව්හින්ද්රියං…කප.…ොයින්ද්රියං? කයොොකයොචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය 

පසාකදො…කප.…සුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංොයින්ද්රියං. 

713. ෙතමං තං රූපං න ොයින්ද්රියං? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන ොයින්ද්රියං. 

714. ෙතමං තං රූපං ඉත්ථින්ද්රියං? යං ඉත්ථියා ඉත්ථිලිඞ්ගං ඉත්ථිනිමිත්තං

ඉත්ථිකුත්තං ඉත්ථාෙප්කපො ඉත්ථත්තං ඉත්ථිභාකවො – ඉදං තං රූපං 

ඉත්ථින්ද්රියං. 

715. ෙතමං තං රූපං න ඉත්ථින්ද්රියං? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො– ඉදංතංරූපංනඉත්ථින්ද්රියං. 

716. ෙතමං තං රූපං පුරිසින්ද්රියං? යං පුරිසස්ස පුරිසලිඞ්ගං පුරිසනිමිත්තං

පුරිසකුත්තංපුරිසාෙප්කපොපුරිසත්තංපුරිසභාකවො–ඉදංතංරූපං පුරිසින්ද්රියං. 

717. ෙතමං තං රූපං න පුරිසින්ද්රියං? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන පුරිසින්ද්රියං. 
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718. ෙතමං තං රූපං ජීවිතින්ද්රියං? කයො කතසං රූපීනං ධම්මානං ආයු ඨිති

යපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං තංරූපං

ජීවිතින්ද්රියං. 

719. ෙතමං තං රූපං න ජීවිතින්ද්රියං? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන ජීවිතින්ද්රියං. 

720. ෙතමංතං රූපංොයවිඤ්ඤත්ති? යාකුසෙචිත්තස්සවාඅකුසෙචිත්තස්ස

වා අබ්යාෙතචිත්තස්ස වා අභික්ෙමන්තස්ස වා පටික්ෙමන්තස්ස වා

ආකෙොකෙන්තස්ස වා විකෙොකෙන්තස්ස වා සමිඤ්කජන්තස්ස වා

පසාකරන්තස්සවාොයස්සථම්භනා සන්ථම්භනාසන්ථම්භිතත්තංවිඤ්ඤත්ති

විඤ්ඤාපනාවිඤ්ඤාපිතත්තං–ඉදංතං රූපංොයවිඤ්ඤත්ති. 

721. ෙතමංතං රූපංනොයවිඤ්ඤත්ති? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන ොයවිඤ්ඤත්ති. 

722. ෙතමංතං රූපංවචීවිඤ්ඤත්ති? යාකුසෙචිත්තස්සවාඅකුසෙචිත්තස්ස

වාඅබ්යාෙතචිත්තස්ස වාවාචාගිරාබ්යප්පකථොඋදීරණංකඝොකසොකඝොසෙම්මං

වාචා වචීකභකදො, අයං වුච්චතිවාචා. යාතායවාචායවිඤ්ඤත්තිවිඤ්ඤාපනා

විඤ්ඤාපිතත්තං–ඉදංතංරූපං වචීවිඤ්ඤත්ති. 

723. ෙතමංතං රූපංනවචීවිඤ්ඤත්ති? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංන වචීවිඤ්ඤත්ති. 

724. ෙතමංතං රූපංආොසධාතු? කයොආොකසොආොසගතංඅඝං අඝගතං

විවකරොවිවරගතංඅසම්ඵුට්ඨංචතූහි මොභූකතහි–ඉදංතංරූපංආොසධාතු. 

725. ෙතමං තංරූපං නආොසධාතු? චක්ඛායතනං …කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංනආොසධාතු. 

726. ෙතමං තං රූපං ආකපොධාතු? යං ආකපො ආකපොගතං සිකනකෙො

සිකනෙගතංබ්න්ධනත්තංරූපස්ස–ඉදංතංරූපං ආකපොධාතු. 

727. ෙතමං තං රූපං න ආකපොධාතු? චක්ඛායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංනආකපොධාතු. 

728. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස ෙහුතා? යා රූපස්ස ෙහුතා ෙහුපරිණාමතා

අදන්ධනතාඅවිත්ථනතා–ඉදංතං රූපංරූපස්සෙහුතා. 
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729. ෙතමංතං රූපංරූපස්සනෙහුතා? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංරූපස්සන ෙහුතා. 

730. ෙතමංතං රූපංරූපස්සමුදුතා? යාරූපස්සමුදුතාමද්දවතාඅෙක්ඛළතා

අෙථිනතා–ඉදංතංරූපං රූපස්සමුදුතා. 

731. ෙතමංතං රූපංරූපස්සනමුදුතා? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංරූපස්සන මුදුතා. 

732. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා? යා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා

ෙම්මඤ්ඤත්තංෙම්මඤ්ඤභාකවො– ඉදංතංරූපංරූපස්සෙම්මඤ්ඤතා. 

733. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස න ෙම්මඤ්ඤතා? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංරූපස්ස නෙම්මඤ්ඤතා. 

734. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස උපචකයො? කයො ආයතනානං ආචකයො, කසො

රූපස්සඋපචකයො–ඉදං තංරූපංරූපස්සඋපචකයො. 

735. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස න උපචකයො? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංරූපස්සන උපචකයො. 

736. ෙතමං තං රූපංරූපස්ස සන්තති? කයො රූපස්ස උපචකයො, සාරූපස්ස

සන්තති–ඉදංතංරූපංරූපස්ස සන්තති. 

737. ෙතමංතං රූපංරූපස්සනසන්තති? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංරූපස්සන සන්තති. 

738. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස ජරතා? යා රූපස්ස ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං

පාලිච්චංවලිත්තචතාආයුකනොසංොනිඉන්ද්රියානංපරිපාකෙො – ඉදංතංරූපං

රූපස්සජරතා. 

739. ෙතමංතං රූපංරූපස්සනජරතා? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංරූපස්සන ජරතා. 

740. ෙතමංතං රූපංරූපස්ස අනිච්චතා? කයොරූපස්සඛකයො වකයො කභකදො

පරිකභකදොඅනිච්චතාඅන්තරධානං– ඉදංතංරූපංරූපස්සඅනිච්චතා. 

741. ෙතමං තං රූපං රූපස්ස න අනිච්චතා? චක්ඛායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංරූපස්සන අනිච්චතා. 
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742. ෙතමං තං රූපං ෙබ්ළීොකරො ආොකරො? ඔදකනො කුම්මාකසො සත්තු

මච්කඡොමංසංඛීරංදධිසප්පිනවනීතං කතෙංමධු ාණිතං, යංවාපනඤ්ඤම්පි

අත්ථි රූපං යම්හි යම්හි ජනපකද කතසං කතසං සත්තානං මුඛාසියං

දන්තවිඛාදනං ගෙජ්කඣොෙරණීයං කුච්ඡිවිත්ථම්භනං, යාය ඔජාය සත්තා

යාකපන්ති–ඉදංතංරූපංෙබ්ළීොකරොආොකරො. 

743. ෙතමං තං රූපං න ෙබ්ළීොකරො ආොකරො? චක්ඛායතනං…කප.…

රූපස්සඅනිච්චතා– ඉදංතංරූපංනෙබ්ළීොකරොආොකරො. 

එවංදුවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

දුෙනිද්කදකසො. 

තිෙනිද්කදකසො 

744. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං උපාදා? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං උපාදා. 

745. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං උපාදා? රූපායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංඋපාදා. 

746. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරං කනො උපාදා? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආකපොධාතු –

ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංකනොඋපාදා. 

747. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං උපාදිණ්ණං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදං තංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංඋපාදිණ්ණං. 

748. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං උපාදිණ්ණං? ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං 

ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං 

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස

උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

උපාදිණ්ණං. 

749. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං අනුපාදිණ්ණං? සද්දායතනං ොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතාරූපස්ස අනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා

රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු

ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරො ආොකරො–ඉදංතං

රූපංබ්ාහිරංඅනුපාදිණ්ණං. 
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750. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං උපාදිණ්ණුපාදානියං.

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං

උපාදිණ්ණුපාදානියං. 

751. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං උපාදිණ්ණුපාදානියං? ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං 

ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං 

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස

උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

උපාදිණ්ණුපාදානියං. 

752. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං? සද්දායතනං

ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස

ෙම්මඤ්ඤතාරූපස්සජරතා රූපස්සඅනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපං

නෙම්මස්සෙතත්තාරූපායතනං ගන්ධායතනංරසායතනංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං. 

753. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං අනිදස්සනං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංඅනිදස්සනං. 

754. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංසනිදස්සනං? රූපායතනං–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං

සනිදස්සනං. 

755. ෙතමං තංරූපංබ්ාහිරංඅනිදස්සනං? සද්දායතනං …කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංඅනිදස්සනං. 

756. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං සප්පටිඝං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදං තංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංසප්පටිඝං. 

757. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං සප්පටිඝං? රූපායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං සප්පටිඝං. 

758. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං අප්පටිඝං? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං අප්පටිඝං. 

759. ෙතමංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංඉන්ද්රියං? චක්ඛුන්ද්රියං…කප.…ොයින්ද්රියං

–ඉදංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංඉන්ද්රියං. 
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760. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංඉන්ද්රියං? ඉත්ථින්ද්රියංපුරිසින්ද්රියංජීවිතින්ද්රියං– 

ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංඉන්ද්රියං. 

761. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංනඉන්ද්රියං? රූපායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො 

ආොකරො– ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංනඉන්ද්රියං. 

762. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න මොභූතං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං නමොභූතං. 

763. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංමොභූතං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආකපොධාතු–ඉදං

තංරූපංබ්ාහිරංමොභූතං. 

764. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංනමොභූතං? රූපායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංන මොභූතං. 

765. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න විඤ්ඤත්ති? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනවිඤ්ඤත්ති? 

766. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංවිඤ්ඤත්ති? ොයවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්ති–ඉදං

තංරූපංබ්ාහිරං විඤ්ඤත්ති. 

767. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න විඤ්ඤත්ති? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො– ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංනවිඤ්ඤත්ති. 

768. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න චිත්තසමුට්ඨානං? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න

චිත්තසමුට්ඨානං. 

769. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංචිත්තසමුට්ඨානං? ොයවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්ති, 

යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං චිත්තජං චිත්තකෙතුෙං චිත්තසමුට්ඨානං

රූපායතනං සද්දායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා

රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං 

බ්ාහිරංචිත්තසමුට්ඨානං. 

770. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න චිත්තසමුට්ඨානං? ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං 

ජීවිතින්ද්රියංරූපස්සජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යං වා පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපං

න චිත්තජං න චිත්තකෙතුෙං න චිත්තසමුට්ඨානං රූපායතනං සද්දායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස
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ෙහුතා රූපස්සමුදුතාරූපස්සෙම්මඤ්ඤතාරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තති

ෙබ්ළීොකරොආොකරො – ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංනචිත්තසමුට්ඨානං. 

771. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න චිත්තසෙභු? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනචිත්තසෙභු. 

772. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං චිත්තසෙභු? ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති –

ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං චිත්තසෙභු. 

773. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න චිත්තසෙභු? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංන චිත්තසෙභු? 

774. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න චිත්තානුපරිවත්ති? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න

චිත්තානුපරිවත්ති. 

775. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං චිත්තානුපරිවත්ති? ොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංචිත්තානුපරිවත්ති. 

776. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න චිත්තානුපරිවත්ති? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංනචිත්තානුපරිවත්ති. 

777. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං ඔළාරිෙං? චක්ඛායතනං …කප.…

ොයායතනං–ඉදං තංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංඔළාරිෙං. 

778. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ඔළාරිෙං? රූපායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතං රූපංබ්ාහිරංඔළාරිෙං. 

779. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං සුඛුමං? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබ්ළීොකරො 

ආොකරො– ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංසුඛුමං. 

780. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං සන්තිකෙ? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං සන්තිකෙ. 

781. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං දූකර? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං දූකර. 

782. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං සන්තිකෙ? රූපායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං සන්තිකෙ. 
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783. ෙතමං තංරූපංබ්ාහිරංචක්ඛුසම් ස්සස්සනවත්ථු? රූපායතනං…කප.… 

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංචක්ඛුසම් ස්සස්සනවත්ථු. 

784. ෙතමංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංචක්ඛුසම් ස්සස්සවත්ථු? චක්ඛායතනං–

ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංචක්ඛුසම් ස්සස්සවත්ථු. 

785. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං චක්ඛුසම් ස්සස්ස න වත්ථු? 

කසොතායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං

චක්ඛුසම් ස්සස්සනවත්ථු. 

786. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං චක්ඛුසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.…

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස න වත්ථු? 

රූපායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු. 

787. ෙතමංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සවත්ථු? චක්ඛායතනං–

ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සවත්ථු. 

788. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස න වත්ථු? 

කසොතායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු? 

789. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං කසොතසම් ස්සස්ස…කප.…

ඝානසම් ස්සස්ස…කප.… ජිව්ොසම් ස්සස්ස…කප.… ොයසම් ස්සස්ස න

වත්ථු? රූපායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

ොයසම් ස්සස්සනවත්ථු. 

790. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙංොයසම් ස්සස්ස වත්ථු? ොයායතනං –

ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං ොයසම් ස්සස්සවත්ථු. 

791. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං ොයසම් ස්සස්ස න වත්ථු? 

චක්ඛායතනං…කප.… ජිව්ොයතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං

ොයසම් ස්සස්සනවත්ථු. 

792. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ොයසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.…

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.… ොයවිඤ්ඤාණස්ස න වත්ථු? 

රූපායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

ොයවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු. 
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793. ෙතමංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංොයවිඤ්ඤාණස්සවත්ථු? ොයායතනං–

ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං ොයවිඤ්ඤාණස්සවත්ථු. 

794. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං ොයවිඤ්ඤාණස්ස න වත්ථු? 

චක්ඛායතනං…කප.… ජිව්ොයතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං

ොයවිඤ්ඤාණස්සනවත්ථු. 

795. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං චක්ඛුසම් ස්සස්ස න ආරම්මණං? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං

චක්ඛුසම් ස්සස්සනආරම්මණං. 

796. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංචක්ඛුසම් ස්සස්සආරම්මණං? රූපායතනං–ඉදං

තංරූපංබ්ාහිරං චක්ඛුසම් ස්සස්සආරම්මණං. 

797. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං චක්ඛුසම් ස්සස්ස න ආරම්මණං? 

සද්දායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

චක්ඛුසම් ස්සස්සන ආරම්මණං. 

798. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං චක්ඛුසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.…

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස න ආරම්මණං? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනආරම්මණං. 

799. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණං? රූපායතනං –

ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණං. 

800. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස න ආරම්මණං? 

සද්දායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනආරම්මණං. 

801. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං කසොතසම් ස්සස්ස…කප.… 

ඝානසම් ස්සස්ස…කප.… ජිව්ොසම් ස්සස්ස…කප.… ොයසම් ස්සස්ස න

ආරම්මණං? චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං–ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං 

ොයසම් ස්සස්සනආරම්මණං. 

802. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංොයසම් ස්සස්සආරම්මණං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං ොයසම් ස්සස්සආරම්මණං. 
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803. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ොයසම් ස්සස්ස න ආරම්මණං? 

රූපායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

ොයසම් ස්සස්සනආරම්මණං. 

804. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං ොයසම් ස්සජාය කවදනාය…කප.…

සඤ්ඤාය…කප.… කචතනාය…කප.… ොයවිඤ්ඤාණස්ස න ආරම්මණං? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං

ොයවිඤ්ඤාණස්සනආරම්මණං. 

805. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ොයවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණං? 

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තංරූපංබ්ාහිරංොයවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණං. 

806. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ොයවිඤ්ඤාණස්ස න ආරම්මණං? 

රූපායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

ොයවිඤ්ඤාණස්සනආරම්මණං. 

807. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න චක්ඛායතනං? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංන චක්ඛායතනං. 

808. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං චක්ඛායතනං? යං චක්ඛු චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය පසාකදො…කප.… සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං

රූපංඅජ්ඣත්තිෙංචක්ඛායතනං. 

809. ෙතමංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංනචක්ඛායතනං? කසොතායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනචක්ඛායතනං. 

810. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න කසොතායතනං…කප.… න

ඝානායතනං…කප.… න ජිව්ොයතනං…කප.… න ොයායතනං? 

රූපායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං න 

ොයායතනං. 

811. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං ොයායතනං? කයො ොකයො චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය පසාකදො…කප.… සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං

රූපංඅජ්ඣත්තිෙංොයායතනං. 

812. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං නොයායතනං? චක්ඛායතනං…කප.…

ජිව්ොයතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනොයායතනං. 
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813. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න රූපායතනං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං – ඉදං තංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංනරූපායතනං. 

814. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපායතනං? යං රූපං චතුන්නං මොභූතානං

උපාදාය වණ්ණනිභා…කප.… රූපධාතු කපසා – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

රූපායතනං. 

815. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න රූපායතනං? සද්දායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංන රූපායතනං. 

816. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න සද්දායතනං…කප.… න

ගන්ධායතනං…කප.… න රසායතනං…කප.… න ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

817. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? පථවීධාතු…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ධාතුකපසා–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

818. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං නක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 

819. ෙතමං තංරූපංබ්ාහිරංනචක්ඛුධාතු? රූපායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදං තංරූපංබ්ාහිරංනචක්ඛුධාතු. 

820. ෙතමංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංචක්ඛුධාතු? චක්ඛායතනං–ඉදංතංරූපං

අජ්ඣත්තිෙං චක්ඛුධාතු. 

821. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න චක්ඛුධාතු? කසොතායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනචක්ඛුධාතු. 

822. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංනකසොතධාතු…කප.…නඝානධාතු…කප.…න

ජිව්ොධාතු…කප.…නොයධාතු? රූපායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො

–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංනොයධාතු. 

823. ෙතමං තංරූපං අජ්ඣත්තිෙංොයධාතු? ොයායතනං – ඉදංතංරූපං

අජ්ඣත්තිෙංොයධාතු. 

824. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න ොයධාතු? චක්ඛායතනං…කප.…

ජිව්ොයතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනොයධාතු. 
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825. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න රූපධාතු? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං නරූපධාතු. 

826. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරංරූපධාතු? රූපායතනං – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං

රූපධාතු. 

827. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංනරූපධාතු? සද්දායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංන රූපධාතු. 

828. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න සද්දධාතු…කප.… න

ගන්ධධාතු…කප.… න රසධාතු …කප.… න ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න

ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු. 

829. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරං ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදංතං

රූපංබ්ාහිරං ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු. 

830. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං නක ොට්ඨබ්බ්ධාතු. 

831. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න චක්ඛුන්ද්රියං? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංනචක්ඛුන්ද්රියං. 

832. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං චක්ඛුන්ද්රියං? යං චක්ඛු චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය පසාකදො…කප.… සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං

රූපංඅජ්ඣත්තිෙංචක්ඛුන්ද්රියං. 

833. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙංන චක්ඛුන්ද්රියං? කසොතායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනචක්ඛුන්ද්රියං. 

834. ෙතමං තංරූපංබ්ාහිරංනකසොතින්ද්රියං…කප.…නඝානින්ද්රියං…කප.…

න ජිව්හින්ද්රියං…කප.… න ොයින්ද්රියං? රූපායතනං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතං රූපංබ්ාහිරංනොයින්ද්රියං. 

835. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං ොයින්ද්රියං? කයො ොකයො චතුන්නං

මොභූතානං උපාදාය පසාකදො…කප.… සුඤ්කඤො ගාකමො කපකසො – ඉදං තං

රූපංඅජ්ඣත්තිෙං ොයින්ද්රියං. 

836. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න ොයින්ද්රියං? චක්ඛායතනං…කප.…

ජිව්ොයතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනොයින්ද්රියං. 
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837. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න ඉත්ථින්ද්රියං? චක්ඛායතනං…කප.… 

ොයායතනං–ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංනඉත්ථින්ද්රියං. 

838. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ඉත්ථින්ද්රියං? යං ඉත්ථියා ඉත්ථිලිඞ්ගං

ඉත්ථිනිමිත්තං ඉත්ථිකුත්තං ඉත්ථාෙප්කපො ඉත්ථත්තං ඉත්ථිභාකවො – ඉදංතං

රූපංබ්ාහිරං ඉත්ථින්ද්රියං. 

839. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න ඉත්ථින්ද්රියං? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො – ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංනඉත්ථින්ද්රියං. 

840. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න පුරිසින්ද්රියං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනපුරිසින්ද්රියං. 

841. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං පුරිසින්ද්රියං? යං පුරිසස්ස පුරිසලිඞ්ගං

පුරිසනිමිත්තං පුරිසකුත්තංපුරිසාෙප්කපොපුරිසත්තංපුරිසභාකවො–ඉදංතංරූපං

බ්ාහිරං පුරිසින්ද්රියං. 

842. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න පුරිසින්ද්රියං? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංනපුරිසින්ද්රියං. 

843. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න ජීවිතින්ද්රියං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං – ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංනජීවිතින්ද්රියං. 

844. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංජීවිතින්ද්රියං? කයොකතසංරූපීනංධම්මානංආයු

ඨිතියපනායාපනාඉරියනා වත්තනාපාෙනාජීවිතංජීවිතින්ද්රියං–ඉදංතංරූපං

බ්ාහිරංජීවිතින්ද්රියං. 

845. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න ජීවිතින්ද්රියං? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංනජීවිතින්ද්රියං. 

846. ෙතමං තංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංනොයවිඤ්ඤත්ති? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං – ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංනොයවිඤ්ඤත්ති. 

847. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ොයවිඤ්ඤත්ති? යා කුසෙචිත්තස්ස වා 

අකුසෙචිත්තස්ස වා අබ්යාෙතචිත්තස්ස වා අභික්ෙමන්තස්ස වා

පටික්ෙමන්තස්ස වා ආකෙොකෙන්තස්ස වා විකෙොකෙන්තස්ස වා

සමිඤ්කජන්තස්ස වා පසාකරන්තස්ස වා ොයස්ස ථම්භනා සන්ථම්භනා

සන්ථම්භිතත්තං විඤ්ඤත්ති විඤ්ඤාපනා විඤ්ඤාපිතත්තං – ඉදං තං රූපං

බ්ාහිරංොයවිඤ්ඤත්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි රූපෙණ්ඩං 

183 

පටුන 

848. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න ොයවිඤ්ඤත්ති? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං නොයවිඤ්ඤත්ති. 

849. ෙතමංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංනවචීවිඤ්ඤත්ති? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනවචීවිඤ්ඤත්ති. 

850. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං වචීවිඤ්ඤත්ති? යා කුසෙචිත්තස්ස වා 

අකුසෙචිත්තස්ස වා අබ්යාෙතචිත්තස්ස වා වාචා ගිරා බ්යප්පකථො උදීරණං

කධොකසො කඝොසෙම්මං වාචා වචීකභකදො, අයං වුච්චති වාචා. යා තාය වාචාය

විඤ්ඤත්තිවිඤ්ඤාපනා විඤ්ඤාපිතත්තං–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංවචීවිඤ්ඤත්ති. 

851. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න වචීවිඤ්ඤත්ති? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං නවචීවිඤ්ඤත්ති. 

852. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න ආොසධාතු? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංනආොසධාතු. 

853. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ආොසධාතු? කයො ආොකසොආොසගතං අඝං

අඝගතංවිවකරොවිවරගතංඅසම්ඵුට්ඨං චතූහිමොභූකතහි–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං

ආොසධාතු. 

854. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න ආොසධාතු? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදං තංරූපංබ්ාහිරංනආොසධාතු. 

855. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න ආකපොධාතු? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙං නආකපොධාතු. 

856. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ආකපොධාතු? යං ආකපො ආකපොගතං සිකනකෙො

සිකනෙගතංබ්න්ධනත්තංරූපස්ස–ඉදංතං රූපංබ්ාහිරංආකපොධාතු. 

857. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං න ආකපොධාතු? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංන ආකපොධාතු. 

858. ෙතමං තංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංරූපස්සනෙහුතා? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං – ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංරූපස්සනෙහුතා. 

859. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංරූපස්සෙහුතා? යාරූපස්සෙහුතාෙහුපරිණාමතා

අදන්ධනතාඅවිත්ථනතා– ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංරූපස්සෙහුතා. 
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860. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස න ෙහුතා? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං රූපස්සනෙහුතා. 

861. ෙතමං තංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංරූපස්සනමුදුතා? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං – ඉදංතංරූපංඅජ්ඣත්තිෙංරූපස්සනමුදුතා. 

862. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස මුදුතා? යා රූපස්ස මුදුතා මද්දවතා 

අෙක්ඛළතාඅෙථිනතා–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංරූපස්සමුදුතා. 

863. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස න මුදුතා? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො– ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංරූපස්සනමුදුතා. 

864. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං රූපස්ස න ෙම්මඤ්ඤතා? 

චක්ඛායතනං…කප.…ොයායතනං – ඉදං තංරූපං අජ්ඣත්තිෙංරූපස්සන

ෙම්මඤ්ඤතා. 

865. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංරූපස්සෙම්මඤ්ඤතා? යාරූපස්සෙම්මඤ්ඤතා

ෙම්මඤ්ඤත්තං ෙම්මඤ්ඤභාකවො – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස

ෙම්මඤ්ඤතා. 

866. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංරූපස්සනෙම්මඤ්ඤතා? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංරූපස්සනෙම්මඤ්ඤතා. 

867. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං රූපස්ස න උපචකයො? 

චක්ඛායතනං…කප.…ොයායතනං – ඉදං තංරූපං අජ්ඣත්තිෙංරූපස්සන

උපචකයො. 

868. ෙතමංතං රූපංබ්ාහිරංරූපස්සඋපචකයො? කයොආයතනානංආචකයො, 

කසොරූපස්සඋපචකයො–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංරූපස්සඋපචකයො. 

869. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස න උපචකයො? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං රූපස්සනඋපචකයො. 

870. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං රූපස්ස න සන්තති? 

චක්ඛායතනං…කප.…ොයායතනං – ඉදං තංරූපං අජ්ඣත්තිෙංරූපස්සන

සන්තති. 

871. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස සන්තති? කයො රූපස්ස උපචකයො, සා

රූපස්සසන්තති–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංරූපස්සසන්තති. 
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872. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස න සන්තති? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො – ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංරූපස්සනසන්තති. 

873. ෙතමංතං රූපංඅජ්ඣත්තිෙංරූපස්සනජරතා? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං–ඉදංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංරූපස්සනජරතා. 

874. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස ජරතා? යා රූපස්ස ජරා ජීරණතා

ඛණ්ඩිච්චංපාලිච්චංවලිත්තචතා ආයුකනොසංොනිඉන්ද්රියානංපරිපාකෙො–ඉදං

තංරූපංබ්ාහිරංරූපස්සජරතා. 

875. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස න ජරතා? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරං රූපස්සනජරතා. 

876. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං රූපස්ස න අනිච්චතා? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තංරූපං අජ්ඣත්තිෙංරූපස්සන

අනිච්චතා. 

877. ෙතමංතං රූපං බ්ාහිරංරූපස්ස අනිච්චතා? කයොරූපස්ස ඛකයො වකයො

කභකදො පරිකභකදො අනිච්චතා අන්තරධානං – ඉදං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස

අනිච්චතා. 

878. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං රූපස්ස න අනිච්චතා? රූපායතනං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං බ්ාහිරංරූපස්සනඅනිච්චතා. 

879. ෙතමං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න ෙබ්ළීොකරො ආොකරො? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං – ඉදං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං න

ෙබ්ළීොකරොආොකරො. 

880. ෙතමං තං රූපං බ්ාහිරං ෙබ්ළීොකරො ආොකරො? ඔදකනො කුම්මාකසො

සත්තු මච්කඡො මංසං ඛීරං දධි සප්පි නවනීතං කතෙං මධු  ාණිතං, යං වා

පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංයම්හියම්හි ජනපකදකතසංකතසංසත්තානංමුඛාසියං

දන්තවිඛාදනං ගෙජ්කඣොෙරණීයං කුච්ඡිවිත්ථම්භනං යාය ඔජාය සත්තා

යාකපන්ති–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංෙබ්ළීොකරො ආොකරො. 

881. ෙතමං තංරූපංබ්ාහිරංනෙබ්ළීොකරොආොකරො? රූපායතනං…කප.…

රූපස්ස අනිච්චතා–ඉදංතංරූපංබ්ාහිරංනෙබ්ළීොකරොආොකරො. 

එවංතිවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

තිෙනිද්කදකසො. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි රූපෙණ්ඩං 

186 

පටුන 

චතුක්ෙං 

882. ෙතමං තං රූපං උපාදා උපාදිණ්ණං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි

රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ආොසධාතු

රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං

උපාදාඋපාදිණ්ණං. 

883. ෙතමං තං රූපං උපාදා අනුපාදිණ්ණං? සද්දායතනං ොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යංවා පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා 

රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ආොසධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස

සන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදං තංරූපංඋපාදාඅනුපාදිණ්ණං. 

884. ෙතමං තං රූපං කනො උපාදා උපාදිණ්ණං? ෙම්මස්ස ෙතත්තා

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආකපොධාතු–ඉදං තංරූපංකනොඋපාදාඋපාදිණ්ණං. 

885. ෙතමං තං රූපං කනො උපාදා අනුපාදිණ්ණං? න ෙම්මස්ස ෙතත්තා 

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආකපොධාතු–ඉදංතංරූපංකනොඋපාදාඅනුපාදිණ්ණං. 

886. ෙතමං තං රූපං උපාදා උපාදිණ්ණුපාදානියං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි

රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ආොසධාතු

රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං

උපාදාඋපාදිණ්ණුපාදානියං. 

887. ෙතමං තං රූපං උපාදා අනුපාදිණ්ණුපාදානියං? සද්දායතනං

ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස

ෙම්මඤ්ඤතාරූපස්ස ජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපං

න ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ආොසධාතු

රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං

උපාදාඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං. 

888. ෙතමං තං රූපං කනො උපාදා උපාදිණ්ණුපාදානියං? ෙම්මස්සෙතත්තා

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආකපොධාතු – ඉදං තං රූපං කනො උපාදා

උපාදිණ්ණුපාදානියං. 
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889. ෙතමං තං රූපං කනො උපාදා අනුපාදිණ්ණුපාදානියං? න ෙම්මස්ස

ෙතත්තා ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආකපොධාතු – ඉදං තං රූපං කනො උපාදා

අනුපාදිණ්ණුපාදානියං. 

890. ෙතමංතං රූපංඋපාදාසප්පටිඝං? චක්ඛායතනං…කප.…රසායතනං–

ඉදංතංරූපංඋපාදාසප්පටිඝං. 

891. ෙතමං තං රූපං උපාදා අප්පටිඝං? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො– ඉදංතංරූපංඋපාදාඅප්පටිඝං. 

892. ෙතමං තං රූපං කනො උපාදා සප්පටිඝං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං

රූපංකනොඋපාදාසප්පටිඝං. 

893. ෙතමං තංරූපංකනොඋපාදාඅප්පටිඝං? ආකපොධාතු–ඉදං තංරූපංකනො

උපාදාඅප්පටිඝං. 

894. ෙතමංතං රූපංඋපාදාඔළාරිෙං? චක්ඛායතනං…කප.…රසායතනං –

ඉදංතංරූපංඋපාදාඔළාරිෙං. 

895. ෙතමං තං රූපං උපාදා සුඛුමං ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංඋපාදා සුඛුමං. 

896. ෙතමං තං රූපං කනො උපාදා ඔළාරිෙං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං

රූපංකනොඋපාදාඔළාරිෙං. 

897. ෙතමංතං රූපං කනො උපාදා සුඛුමං? ආකපොධාතු – ඉදං තංරූපං කනො

උපාදාසුඛුමං. 

898. ෙතමං තං රූපං උපාදා දූකර? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංඋපාදා දූකර. 

899. ෙතමං තංරූපංඋපාදාසන්තිකෙ? චක්ඛායතනං…කප.…රසායතනං–

ඉදංතංරූපං උපාදාසන්තිකෙ. 

900. ෙතමං තං රූපං කනො උපාදා දූකර? ආකපොධාතු – ඉදං තං රූපං කනො

උපාදාදූකර. 

901. ෙතමංතං රූපං කනො උපාදා සන්තිකෙ? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං

රූපංකනොඋපාදාසන්තිකෙ. 
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902. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං සනිදස්සනං? ෙම්මස්ස ෙතත්තා

රූපායතනං–ඉදංතංරූපංඋපාදිණ්ණං සනිදස්සනං. 

903. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං අනිදස්සනං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි 

රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං 

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපං උපාදිණ්ණංඅනිදස්සනං. 

904. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණං සනිදස්සනං? න ෙම්මස්ස ෙතත්තා

රූපායතනං–ඉදංතංරූපං අනුපාදිණ්ණංසනිදස්සනං. 

905. ෙතමංතං රූපංඅනුපාදිණ්ණංඅනිදස්සනං? සද්දායතනංොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස

උපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරො ආොකරො–ඉදංතංරූපංඅනුපාදිණ්ණං

අනිදස්සනං. 

906. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං සප්පටිඝං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, යංවා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපංෙම්මස්සෙතත්තාරූපායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං රූපං උපාදිණ්ණං

සප්පටිඝං. 

907. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං අප්පටිඝං? ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං

ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තාආොසධාතු

ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයො රූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං

රූපංඋපාදිණ්ණංඅප්පටිඝං. 

908. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණං සප්පටිඝං? සද්දායතනං, යං වා

පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං

රසායතනංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං– ඉදංතංරූපංඅනුපාදිණ්ණංසප්පටිඝං. 

909. ෙතමංතං රූපංඅනුපාදිණ්ණංඅප්පටිඝං? ොයවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්ති 

රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස ජරතා රූපස්ස

අනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපංනෙම්මස්ස ෙතත්තාආොසධාතු
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ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං 

රූපංඅනුපාදිණ්ණංඅප්පටිඝං. 

910. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං මොභූතං? ෙම්මස්ස ෙතත්තා

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආකපොධාතු–ඉදංතංරූපං උපාදිණ්ණංමොභූතං. 

911. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං න මොභූතං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි

රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ආොසධාතු

රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං

උපාදිණ්ණංනමොභූතං. 

912. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණං මොභූතං? න ෙම්මස්ස ෙතත්තා

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආකපොධාතු–ඉදංතං රූපංඅනුපාදිණ්ණංමොභූතං. 

913. ෙතමංතං රූපංඅනුපාදිණ්ණංනමොභූතං? සද්දායතනං ොයවිඤ්ඤත්ති 

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතා රූපස්සඅනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා

රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ආොසධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස

සන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදං තංරූපංඅනුපාදිණ්ණංනමොභූතං. 

914. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං ඔළාරිෙං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, යංවා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපං ෙම්මස්සෙතත්තාරූපායතනං 

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං රූපං උපාදිණ්ණං

ඔළාරිෙං. 

915. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං සුඛුමං? ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං

ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තාආොසධාතු

ආකපොධාතුරූපස්ස උපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං

රූපංඋපාදිණ්ණං සුඛුමං. 

916. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණං ඔළාරිෙං? සද්දායතනං, යං වා

පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං

රසායතනංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං– ඉදංතංරූපංඅනුපාදිණ්ණංඔළාරිෙං. 

917. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණං සුඛුමං? ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති

රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස ජරතා රූපස්ස

අනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තාආොසධාතු



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි රූපෙණ්ඩං 

190 

පටුන 

ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තති ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං

රූපංඅනුපාදිණ්ණංසුඛුමං. 

918. ෙතමංතං රූපංඋපාදිණ්ණංදූකර? ඉත්ථින්ද්රියංපුරිසින්ද්රියංජීවිතින්ද්රියං, 

යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා ආොසධාතු ආකපොධාතු

රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං

උපාදිණ්ණංදූකර. 

919. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණං සන්තිකෙ? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, යංවා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපංෙම්මස්සෙතත්තාරූපායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං රූපං උපාදිණ්ණං

සන්තිකෙ. 

920. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණං දූකර? ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති 

රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස ජරතා රූපස්ස

අනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා ආොසධාතු

ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං

රූපං අනුපාදිණ්ණංදූකර. 

921. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණං සන්තිකෙ? සද්දායතනං, යං වා

පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං

රසායතනංක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපං අනුපාදිණ්ණංසන්තිකෙ. 

922. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං සනිදස්සනං? ෙම්මස්ස ෙතත්තා

රූපායතනං–ඉදංතංරූපං උපාදිණ්ණුපාදානියංසනිදස්සනං. 

923. ෙතමං තංරූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියංඅනිදස්සනං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි

රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං 

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපං උපාදිණ්ණුපාදානියංඅනිදස්සනං. 

924. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං සනිදස්සනං? න ෙම්මස්ස

ෙතත්තාරූපායතනං–ඉදංතංරූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියංසනිදස්සනං. 

925. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං අනිදස්සනං? සද්දායතනං

ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස

ෙම්මඤ්ඤතාරූපස්සජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපං
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න ෙම්මස්ස ෙතත්තා ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියංඅනිදස්සනං. 

926. ෙතමංතං රූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියංසප්පටිඝං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, යංවා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපංෙම්මස්සෙතත්තාරූපායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං රූපං

උපාදිණ්ණුපාදානියංසප්පටිඝං. 

927. ෙතමංතං රූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියංඅප්පටිඝං? ඉත්ථින්ද්රියංපුරිසින්ද්රියං 

ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තාආොසධාතු 

ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං

රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියංඅප්පටිඝං. 

928. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං සප්පටිඝං? සද්දායතනං, යං වා

පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං

රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං

සප්පටිඝං. 

929. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං අප්පටිඝං? ොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යංවා පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියං අප්පටිඝං. 

930. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං මොභූතං? ෙම්මස්ස ෙතත්තා 

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආකපොධාතු–ඉදංතංරූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියංමොභූතං. 

931. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං න මොභූතං? 

චක්ඛායතනං…කප.… ොයායතනං ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං, යං

වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං

රසායතනං ආොසධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියංනමොභූතං. 

932. ෙතමංතං රූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියංමොභූතං? නෙම්මස්සෙතත්තා

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංආකපොධාතු– ඉදංතංරූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියංමොභූතං. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි රූපෙණ්ඩං 

192 

පටුන 

933. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං න මොභූතං? සද්දායතනං 

ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස

ෙම්මඤ්ඤතාරූපස්සජරතාරූපස්සඅනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථි රූපං

න ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ආොසධාතු

රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං

අනුපාදිණ්ණුපාදානියංනමොභූතං. 

934. ෙතමංතං රූපංඋපාදිණ්ණුපාදානියංඔළාරිෙං? චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, යංවා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපංෙම්මස්සෙතත්තාරූපායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං රූපං

උපාදිණ්ණුපාදානියංඔළාරිෙං. 

935. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං සුඛුමං? ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං 

ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තාආොසධාතු 

ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං

රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං සුඛුමං. 

936. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං ඔළාරිෙං? සද්දායතනං, යං වා 

පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං

රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියංඔළාරිෙං. 

937. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං සුඛුමං? ොයවිඤ්ඤත්ති 

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතා රූපස්සඅනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදංතංරූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියංසුඛුමං. 

938. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං දූකර? ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං 

ජීවිතින්ද්රියං, යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තාආොසධාතු 

ආකපොධාතුරූපස්සඋපචකයොරූපස්සසන්තතිෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතං

රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියංදූකර. 

939. ෙතමං තං රූපං උපාදිණ්ණුපාදානියං සන්තිකෙ චක්ඛායතනං…කප.…

ොයායතනං, යංවා පනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපංෙම්මස්සෙතත්තාරූපායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං රූපං

උපාදිණ්ණුපාදානියංසන්තිකෙ. 
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940. ෙතමං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං දූකර? ොයවිඤ්ඤත්ති 

වචීවිඤ්ඤත්ති රූපස්ස ෙහුතා රූපස්ස මුදුතා රූපස්ස ෙම්මඤ්ඤතා රූපස්ස

ජරතා රූපස්සඅනිච්චතා, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංනෙම්මස්සෙතත්තා

ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස උපචකයො රූපස්ස සන්තති ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො–ඉදං තංරූපංඅනුපාදිණ්ණුපාදානියංදූකර. 

941. ෙතමංතං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියංසන්තිකෙ? සද්දායතනං, යංවා

පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා රූපායතනං ගන්ධායතනං

රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදං තං රූපං අනුපාදිණ්ණුපාදානියං

සන්තිකෙ. 

942. ෙතමංතං රූපංසප්පටිඝංඉන්ද්රියං? චක්ඛුන්ද්රියං…කප.…ොයින්ද්රියං–

ඉදංතංරූපං සප්පටිඝංඉන්ද්රියං. 

943. ෙතමං තං රූපං සප්පටිඝං න ඉන්ද්රියං? රූපායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං – ඉදංතංරූපංසප්පටිඝංනඉන්ද්රියං. 

944. ෙතමංතං රූපංඅප්පටිඝංඉන්ද්රියං? ඉත්ථින්ද්රියංපුරිසින්ද්රියංජීවිතින්ද්රියං

– ඉදංතංරූපංඅප්පටිඝංඉන්ද්රියං. 

945. ෙතමං තං රූපං අප්පටිඝං න ඉන්ද්රියං? ොයවිඤ්ඤත්ති 

වචීවිඤ්ඤත්ති…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං අප්පටිඝං න

ඉන්ද්රියං. 

946. ෙතමංතං රූපංසප්පටිඝංමොභූතං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපං

සප්පටිඝංමොභූතං. 

947. ෙතමං තං රූපං සප්පටිඝං න මොභූතං? චක්ඛායතනං…කප.…

රසායතනං–ඉදංතංරූපංසප්පටිඝංන මොභූතං. 

948. ෙතමංතං රූපංඅප්පටිඝංමොභූතං? ආකපොධාතු–ඉදංතංරූපංඅප්පටිඝං

මොභූතං. 

949. ෙතමං තං රූපං අප්පටිඝං න මොභූතං? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපං අප්පටිඝංනමොභූතං. 

950. ෙතමංතං රූපංඉන්ද්රියංඔළාරිෙං? චක්ඛුන්ද්රියං…කප.…ොයින්ද්රියං–

ඉදංතංරූපං ඉන්ද්රියංඔළාරිෙං. 
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951. ෙතමංතං රූපංඉන්ද්රියංසුඛුමං? ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං–

ඉදංතංරූපංඉන්ද්රියං සුඛුමං. 

952. ෙතමං තං රූපං න ඉන්ද්රියං ඔළාරිෙං? රූපායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං– ඉදංතංරූපංනඉන්ද්රියංඔළාරිෙං. 

953. ෙතමං තං රූපං න ඉන්ද්රියං සුඛුමං? ොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං න ඉන්ද්රියං

සුඛුමං. 

954. ෙතමංතං රූපංඉන්ද්රියංදූකර? ඉත්ථින්ද්රියංපුරිසින්ද්රියංජීවිතින්ද්රියං–ඉදං 

තංරූපංඉන්ද්රියංදූකර. 

955. ෙතමංතං රූපංඉන්ද්රියංසන්තිකෙ? චක්ඛුන්ද්රියං…කප.…ොයින්ද්රියං–

ඉදංතංරූපං ඉන්ද්රියංසන්තිකෙ. 

956. ෙතමං තං රූපං න ඉන්ද්රියං දූකර? ොයවිඤ්ඤත්ති

වචීවිඤ්ඤත්ති…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං න ඉන්ද්රියං

දූකර. 

957. ෙතමං තං රූපං න ඉන්ද්රියං සන්තිකෙ? රූපායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපංන ඉන්ද්රියංසන්තිකෙ. 

958. ෙතමංතං රූපංමොභූතංඔළාරිෙං? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපං

මොභූතංඔළාරිෙං. 

959. ෙතමං තංරූපංමොභූතංසුඛුමං? ආකපොධාතු–ඉදංතංරූපංමොභූතං 

සුඛුමං. 

960. ෙතමං තං රූපං න මොභූතං ඔළාරිෙං? චක්ඛායතනං…කප.…

රසායතනං–ඉදංතංරූපංනමොභූතං ඔළාරිෙං. 

961. ෙතමං තංරූපංනමොභූතංසුඛුමං? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො – ඉදංතංරූපංනමොභූතංසුඛුමං. 

962. ෙතමං තං රූපං මොභූතං දූකර? ආකපොධාතු – ඉදං තං රූපං මොභූතං

දූකර. 

963. ෙතමංතං රූපංමොභූතංසන්තිකෙ? ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපං

මොභූතංසන්තිකෙ. 
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964. ෙතමං තං රූපංන මොභූතං දූකර? ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබ්ළීොකරො

ආොකරො– ඉදංතංරූපංනමොභූතංදූකර. 

965. ෙතමං තං රූපං න මොභූතං සන්තිකෙ? චක්ඛායතනං…කප.…

රසායතනං–ඉදංතං රූපංනමොභූතංසන්තිකෙ. 

966. රූපායතනං දිට්ඨං, සද්දායතනං සුතං, ගන්ධායතනං රසායතනං

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනංමුතං, සබ්බ්ංරූපං මනසාවිඤ්ඤාතංරූපං. 

එවංචතුබ්බිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

චතුක්ෙං. 

පඤ්චෙං 

967. ෙතමං තං රූපං පථවීධාතු? යං ෙක්ඛළං ඛරගතං [ඛරිගතං )ෙ.(] 

ෙක්ඛළත්තං ෙක්ඛළභාකවො අජ්ඣත්තං වා බ්හිද්ධා වා උපාදිණ්ණං වා

අනුපාදිණ්ණංවා– ඉදංතංරූපංපථවීධාතු. 

968. ෙතමං තං රූපං ආකපොධාතු? යං ආකපො ආකපොගතං සිකනකෙො

සිකනෙගතංබ්න්ධනත්තං රූපස්ස අජ්ඣත්තං වා බ්හිද්ධා වා උපාදිණ්ණං වා

අනුපාදිණ්ණංවා–ඉදංතංරූපං ආකපොධාතු. 

969. ෙතමං තංරූපංකතකජොධාතු? යංකතකජොකතකජොගතංඋස්මාඋස්මාගතං

උසුමං උසුමගතංඅජ්ඣත්තංවාබ්හිද්ධාවාඋපාදිණ්ණංවාඅනුපාදිණ්ණංවා–

ඉදංතංරූපං කතකජොධාතු. 

970. ෙතමංතං රූපංවාකයොධාතු? යංවාකයොවාකයොගතංථම්භිතත්තංරූපස්ස

අජ්ඣත්තං වා බ්හිද්ධා වා උපාදිණ්ණං වා අනුපාදිණ්ණං වා – ඉදං තංරූපං

වාකයොධාතු. 

971. ෙතමංතං රූපංඋපාදා? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො–

ඉදංතංරූපංඋපාදා. 

එවංපඤ්චවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

පඤ්චෙං. 

ඡක්ෙං 

972. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්කඤයයං රූපං, සද්දායතනං කසොතවිඤ්කඤයයං

රූපං, ගන්ධායතනං ඝානවිඤ්කඤයයං රූපං, රසායතනං ජිව්ොවිඤ්කඤයයං
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රූපං, ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ොයවිඤ්කඤයයං රූපං, සබ්බ්ං රූපං

මකනොවිඤ්කඤයයංරූපං. 

එවංඡබ්බිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

ඡක්ෙං. 

සත්තෙං 

973. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්කඤයයං රූපං, සද්දායතනං කසොතවිඤ්කඤයයං

රූපං, ගන්ධායතනං ඝානවිඤ්කඤයයං රූපං, රසායතනං ජිව්ොවිඤ්කඤයයං

රූපං, ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ොයවිඤ්කඤයයං රූපං, රූපායතනං සද්දායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං මකනොධාතුවිඤ්කඤයයං රූපං, 

සබ්බ්ං රූපංමකනොවිඤ්ඤාණධාතුවිඤ්කඤයයංරූපං. 

එවංසත්තවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

සත්තෙං. 

අට්ඨෙං 

974. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්කඤයයං රූපං, සද්දායතනං කසොතවිඤ්කඤයයං

රූපං, ගන්ධායතනං ඝානවිඤ්කඤයයං රූපං, රසායතනං ජිව්ොවිඤ්කඤයයං

රූපං, මනාපිකයො ක ොට්ඨබ්කබ්ො සුඛසම් ස්කසො ොයවිඤ්කඤයයං රූපං, 

අමනාපිකයො ක ොට්ඨබ්කබ්ො දුක්ඛසම් ස්කසො ොයවිඤ්කඤයයං රූපං, 

රූපායතනං සද්දායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං

මකනොධාතුවිඤ්කඤයයංරූපං, සබ්බ්ංරූපං මකනොවිඤ්ඤාණධාතුවිඤ්කඤයයං

රූපං. 

එවංඅට්ඨවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

අට්ඨෙං. 

නවෙං 

975. ෙතමංතං රූපංචක්ඛුන්ද්රියං? යංචක්ඛුචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය

පසාකදො…කප.…සුඤ්කඤො ගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංචක්ඛුන්ද්රියං. 

976. ෙතමං තං රූපං කසොතින්ද්රියං…කප.… ඝානින්ද්රියං…කප.…

ජිව්හින්ද්රියං…කප.… ොයින්ද්රියං …කප.… ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… 

පුරිසින්ද්රියං…කප.… ජීවිතින්ද්රියං? කයො කතසං රූපීනං ධම්මානං ආයු ඨිති
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යපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං තංරූපං 

ජීවිතින්ද්රියං. 

977. ෙතමංතං රූපංනඉන්ද්රියං? රූපායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො

–ඉදංතංරූපංන ඉන්ද්රියං. 

එවංනවවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

නවෙං. 

දසෙං 

978. ෙතමං තංරූපංචක්ඛුන්ද්රියං? යංචක්ඛුචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය 

පසාකදො…කප.…සුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංචක්ඛුන්ද්රියං. 

979. ෙතමං තං රූපං කසොතින්ද්රියං…කප.… ඝානින්ද්රියං…කප.…

ජිව්හින්ද්රියං…කප.… ොයින්ද්රියං…කප.… ඉත්ථින්ද්රියං…කප.…

පුරිසින්ද්රියං…කප.… ජීවිතින්ද්රියං? කයො කතසං රූපීනං ධම්මානං ආයු ඨිති

යපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාෙනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං තංරූපං 

ජීවිතින්ද්රියං. 

980. ෙතමං තං රූපං න ඉන්ද්රියං සප්පටිඝං? රූපායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–ඉදංතංරූපංන ඉන්ද්රියංසප්පටිඝං. 

981. ෙතමං තං රූපං න ඉන්ද්රියං අප්පටිඝං? ොයවිඤ්ඤත්ති…කප.…

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉදංතංරූපංන ඉන්ද්රියංඅප්පටිඝං. 

එවංදසවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

දසෙං. 

එොදසෙං 

982. ෙතමං තංරූපංචක්ඛායතනං? යංචක්ඛුචතුන්නංමොභූතානංඋපාදාය 

පසාකදො…කප.…සුඤ්කඤොගාකමොකපකසො–ඉදංතංරූපංචක්ඛායතනං. 

983. ෙතමං තං රූපං කසොතායතනං…කප.… ඝානායතනං…කප.…

ජිව්ොයතනං…කප.… ොයායතනං…කප.… රූපායතනං…කප.… 

සද්දායතනං…කප.… ගන්ධායතනං…කප.… රසායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං? පථවීධාතු…කප.… ක ොට්ඨබ්බ්ධාතුකපසා–ඉදංතංරූපං

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං. 
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984. ෙතමං තං රූපං අනිදස්සනං අප්පටිඝං ධම්මායතනපරියාපන්නං? 

ඉත්ථින්ද්රියං…කප.… ෙබ්ළීොකරො ආොකරො – ඉදං තං රූපං අනිදස්සනං

අප්පටිඝංධම්මායතනපරියාපන්නං. 

එවංඑොදසවිකධනරූපසඞ්ගකෙො. 

එොදසෙං. 

අට්ඨමභාණවාකරො. 

රූපවිභත්ති. 

රූපෙණ්ඩං නිට්ඨිතං.
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3. නික්කඛපෙණ්ඩං 

තිෙනික්කඛපං 

985. ෙතකම ධම්මා කුසො? තීණි කුසෙමූොනි – අකෙොකභො, අකදොකසො, 

අකමොකෙො; තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං–ඉකමධම්මා කුසො. 

986. ෙතකම ධම්මා අකුසො? තීණි අකුසෙමූොනි – කෙොකභො, කදොකසො, 

කමොකෙො; තකදෙට්ඨා ච කිකෙසා; තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; තංසමුට්ඨානං

ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං–ඉකමධම්මා අකුසො. 

987. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? කුසොකුසොනං ධම්මානං විපාො

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; කය ච ධම්මා

කිරියාකනවකුසොනාකුසොනචෙම්මවිපාො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

988. ෙතකම ධම්මා සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා? සුඛභූමියං ොමාවචකර, 

රූපාවචකර, අපරියාපන්කන, සුඛං කවදනං ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතො

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

සුඛායකවදනායසම්පයුත්තා. 

989. ෙතකම ධම්මාදුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තා? දුක්ඛභූමියංොමාවචකර, 

දුක්ඛං කවදනං ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා දුක්ඛාය කවදනාය

සම්පයුත්තා. 

990. ෙතකම ධම්මාඅදුක්ඛමසුඛායකවදනායසම්පයුත්තා? අදුක්ඛමසුඛභූමියං

ොමාවචකර, රූපාවචකර, අරූපාවචකර, අපරියාපන්කන, අදුක්ඛමසුඛංකවදනං

ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාඅදුක්ඛමසුඛාය කවදනායසම්පයුත්තා. 

991. ෙතකම ධම්මා විපාො? කුසොකුසොනංධම්මානං විපාොොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා විපාො. 
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992. ෙතකම ධම්මා විපාෙධම්මධම්මා? කුසොකුසො ධම්මා ොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා විපාෙධම්මධම්මා. 

993. ෙතකම ධම්මා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා? කය ච ධම්මා කිරියා

කනවකුසොනාකුසොනච ෙම්මවිපාො, සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–

ඉකමධම්මා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා. 

994. ෙතකම ධම්මාඋපාදිණ්ණුපාදානියා? සාසවාකුසොකුසොනංධම්මානං

විපාො ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; යඤ්ච රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා – ඉකම ධම්මා

උපාදිණ්ණුපාදානියා. 

995. ෙතකම ධම්මා අනුපාදිණ්ණුපාදානියා? සාසවා කුසොකුසො ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; කය ච ධම්මා කිරියා කනව කුසො නාකුසො න ච

ෙම්මවිපාො; යඤ්ච රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා – ඉකම ධම්මා

අනුපාදිණ්ණුපාදානියා. 

996. ෙතකම ධම්මා අනුපාදිණ්ණඅනුපාදානියා? අපරියාපන්නා මග්ගා ච, 

මග්ග ොනිච, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාඅනුපාදිණ්ණඅනුපාදානියා. 

997. ෙතකම ධම්මාසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිො? තීණිඅකුසෙමූොනි–කෙොකභො, 

කදොකසො, කමොකෙො; තකදෙට්ඨා ච කිකෙසා; තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං–ඉකමධම්මාසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිො. 

998. ෙතකම ධම්මාඅසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිො? සාසවාකුසොබ්යාෙතාධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො, කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

අසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිො. 

999. ෙතකම ධම්මා අසංකිලිට්ඨඅසංකිකෙසිො? අපරියාපන්නා මග්ගා ච, 

මග්ග ොනිච, අසඞ්ඛතාච ධාතු–ඉකමධම්මාඅසංකිලිට්ඨඅසංකිකෙසිො. 

1000. ෙතකම ධම්මාසවිතක්ෙසවිචාරා? සවිතක්ෙසවිචාරභූමියංොමාවචකර, 

රූපාවචකර, අපරියාපන්කන, විතක්ෙවිචාකර ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතො
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කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

සවිතක්ෙසවිචාරා. 

1001. ෙතකම ධම්මා අවිතක්ෙවිචාරමත්තා? අවිතක්ෙවිචාරමත්තභූමියං

රූපාවචකර, අපරියාපන්කන, විචාරං ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

අවිතක්ෙවිචාරමත්තා. 

1002. ෙතකම ධම්මාඅවිතක්ෙඅවිචාරා? අවිතක්ෙඅවිචාරභූමියංොමාවචකර, 

රූපාවචකර, අරූපාවචකර, අපරියාපන්කන; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා 

අවිතක්ෙඅවිචාරා. 

1003. ෙතකම ධම්මා පීතිසෙගතා? පීතිභූමියං ොමාවචකර, රූපාවචකර, 

අපරියාපන්කන, පීතිං ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාපීතිසෙගතා. 

1004. ෙතකම ධම්මා සුඛසෙගතා? සුඛභූමියං ොමාවචකර, රූපාවචකර, 

අපරියාපන්කන, සුඛං ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා සුඛසෙගතා. 

1005. ෙතකම ධම්මා උකපක්ඛාසෙගතා? උකපක්ඛාභූමියං ොමාවචකර, 

රූපාවචකර, අරූපාවචකර, අපරියාපන්කන, උකපක්ඛං ඨකපත්වා; 

තංසම්පයුත්කතො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො

–ඉකමධම්මාඋකපක්ඛාසෙගතා. 

1006. ෙතකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්ා? තීණි සංකයොජනානි –

සක්ොයදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීෙබ්බ්තපරාමාකසො. 

1007. තත්ථ ෙතමා සක්ොයදිට්ඨි? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජකනො අරියානං

අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අකෙොවිකදො අරියධම්කම අවිනීකතො සප්පුරිසානං

අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අකෙොවිකදො සප්පුරිසධම්කම අවිනීකතො රූපං

අත්තකතොසමනුපස්සති, රූපවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිංවා

අත්තානං. කවදනං අත්තකතො සමනුපස්සති, කවදනාවන්තං වා අත්තානං, 

අත්තනිවාකවදනං, කවදනායවාඅත්තානං. සඤ්ඤංඅත්තකතොසමනුපස්සති, 

සඤ්ඤාවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා සඤ්ඤං, සඤ්ඤාය වා අත්තානං.

සඞ්ඛාකර අත්තකතො සමනුපස්සති, සඞ්ඛාරවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා

සඞ්ඛාකර, සඞ්ඛාකරසු වා අත්තානං. විඤ්ඤාණං අත්තකතො සමනුපස්සති, 
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විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිං වා

අත්තානං. යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො

දිට්ඨිවිසූොයිෙං [දිට්ඨිවිසූොයිතං )සී.(] දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසංකයොජනං 

ගාකෙො පටිග්ගාකෙො අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො

මිච්ඡත්තංතිත්ථායතනං විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිසක්ොයදිට්ඨි. 

1008. තත්ථ ෙතමා විචිකිච්ඡා? සත්ථරිෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, ධම්කමෙඞ්ඛති

විචිකිච්ඡති, සඞ්කඝ ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, සික්ඛාය ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, අපරන්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්තාපරන්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්කනසු 

ධම්කමසුෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති. යා එවරූපාෙඞ්ඛාෙඞ්ඛායනාෙඞ්ඛායිතත්තං

විමති විචිකිච්ඡා ද්කවළ්ෙෙං ද්කවධාපකථො සංසකයො අකනෙංසග්ගාකෙො

ආසප්පනාපරිසප්පනා අපරිකයොගාෙනාථම්භිතත්තංචිත්තස්සමකනොවිකෙකඛො

–අයංවුච්චතිවිචිකිච්ඡා. 

1009. තත්ථ ෙතකමොසීෙබ්බ්තපරාමාකසො? ඉකතොබ්හිද්ධාසමණබ්රාේමණානං

‘සීකෙනසුද්ධි, වකතන සුද්ධි, සීෙබ්බ්කතනසුද්ධී’තියාඑවරූපාදිට්ඨිදිට්ඨිගතං

දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරොදිට්ඨිවිසූොයිෙංදිට්ඨිවිප් න්දිතංදිට්ඨිසංකයොජනං

ගාකෙො පටිග්ගාකෙො අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො

මිච්ඡත්තංතිත්ථායතනං විපරියාසග්ගාකෙො–අයං වුච්චතිසීෙබ්බ්තපරාමාකසො. 

1010. ඉමානි තීණි සංකයොජනානි; තකදෙට්ඨා ච කිකෙසා; තංසම්පයුත්කතො 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං

වචීෙම්මං මකනොෙම්මං–ඉකමධම්මාදස්සකනනපොතබ්බ්ා. 

1011. ෙතකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්ා? අවකසකසො කෙොකභො, කදොකසො, 

කමොකෙො; තකදෙට්ඨාචකිකෙසා; තංසම්පයුත්කතොකවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං –

ඉකමධම්මාභාවනායපොතබ්බ්ා. 

1012. ෙතකම ධම්මා කනව දස්සකනන න භාවනාය පොතබ්බ්ා? 

කුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා; 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකමධම්මාකනවදස්සකනනන භාවනායපොතබ්බ්ා. 

1013. ෙතකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුො? තීණි සංකයොජනානි –

සක්ොයදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීෙබ්බ්තපරාමාකසො. 
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1014. තත්ථ ෙතමාසක්ොයදිට්ඨි…කප.…අයංවුච්චතිසක්ොයදිට්ඨි. 

1015. තත්ථ ෙතමාවිචිකිච්ඡා…කප.…අයංවුච්චතිවිචිකිච්ඡා. 

1016. තත්ථ ෙතකමො සීෙබ්බ්තපරාමාකසො…කප.… අයං වුච්චති

සීෙබ්බ්තපරාමාකසො. 

1017. ඉමානි තීණි සංකයොජනානි; තකදෙට්ඨා ච කිකෙසා; තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං – ඉකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුො. තීණි

සංකයොජනානි–සක්ොයදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීෙබ්බ්තපරාමාකසො – ඉකමධම්මා

දස්සකනනපොතබ්බ්ා.තකදෙට්කඨො කෙොකභො, කදොකසො, කමොකෙො–ඉකමධම්මා

දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතූ. තකදෙට්ඨා ච කිකෙසා; තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං–ඉකමධම්මාදස්සකනනපොතබ්බ්කෙතුො. 

1018. ෙතකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්කෙතුො? අවකසකසො කෙොකභො, 

කදොකසො, කමොකෙො – ඉකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්කෙතූ. තකදෙට්ඨා ච

කිකෙසා; තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; 

තංසමුට්ඨානංොයෙම්මං, වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං – ඉකම ධම්මා භාවනාය

පොතබ්බ්කෙතුො. 

1019. ෙතකම ධම්මා කනව දස්සකනනනභාවනාය පොතබ්බ්කෙතුො? කත

ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා

රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–

ඉකමධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපොතබ්බ්කෙතුො. 

1020. ෙතකම ධම්මාආචයගාමිකනො? සාසවාකුසොකුසොධම්මාොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො –

ඉකමධම්මාආචයගාමිකනො. 

1021. ෙතකම ධම්මා අපචයගාමිකනො? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා –

ඉකමධම්මාඅපචයගාමිකනො. 

1022. ෙතකම ධම්මා කනවආචයගාමින අපචයගාමිකනො? කුසොකුසොනං

ධම්මානං විපාො ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා; 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; කය ච ධම්මා කිරියා කනව
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කුසොනාකුසොනච ෙම්මවිපාො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම

ධම්මාකනවආචයගාමින අපචයගාමිකනො. 

1023. ෙතකම ධම්මාකසක්ඛා? චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, කෙට්ඨිමානි

චතීණිසාමඤ්ඤ ොනි– ඉකමධම්මාකසක්ඛා. 

1024. ෙතකම ධම්මාඅකසක්ඛා? උපරිට්ඨිමං [උපරිමං (සයා.(] අරෙත්ත ෙං–

ඉකමධම්මාඅකසක්ඛා. 

1025. ෙතකම ධම්මා කනවකසක්ඛනාකසක්ඛා? කත ධම්කම ඨකපත්වා, 

අවකසසා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකමධම්මාකනවකසක්ඛනාකසක්ඛා. 

1026. ෙතකම ධම්මා පරිත්තා? සබ්කබ්ව ොමාවචරා කුසොකුසොබ්යාෙතා

ධම්මා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාපරිත්තා. 

1027. ෙතකම ධම්මා මෙග්ගතා? රූපාවචරා, අරූපාවචරා, කුසොබ්යාෙතා

ධම්මා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

මෙග්ගතා. 

1028. ෙතකම ධම්මා අප්පමාණා? අපරියාපන්නා මග්ගා ච, මග්ග ොනි ච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅප්පමාණා. 

1029. ෙතකම ධම්මා පරිත්තාරම්මණා? පරිත්කත ධම්කම ආරබ්භ කය

උප්පජ්ජන්තිචිත්තකචතසිො ධම්මා–ඉකමධම්මාපරිත්තාරම්මණා. 

1030. ෙතකම ධම්මා මෙග්ගතාරම්මණා? මෙග්ගකත ධම්කම ආරබ්භ කය

උප්පජ්ජන්ති චිත්තකචතසිොධම්මා–ඉකමධම්මාමෙග්ගතාරම්මණා. 

1031. ෙතකම ධම්මා අප්පමාණාරම්මණා? අප්පමාකණ ධම්කම ආරබ්භ කය

උප්පජ්ජන්තිචිත්තකචතසිො ධම්මා–ඉකමධම්මාඅප්පමාණාරම්මණා. 

1032. ෙතකම ධම්මා හීනා? තීණි අකුසෙමූොනි – කෙොකභො, කදොකසො, 

කමොකෙො; තකදෙට්ඨාච කිකෙසා; තංසම්පයුත්කතොකවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං –

ඉකමධම්මාහීනා. 
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1033. ෙතකම ධම්මා මජ්ඣිමා? සාසවා කුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා, රූපක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකම

ධම්මාමජ්ඣිමා. 

1034. ෙතකම ධම්මා පණීතා? අපරියාපන්නා මග්ගා ච, මග්ග ොනි ච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මා පණීතා. 

1035. ෙතකම ධම්මාමිච්ඡත්තනියතා? පඤ්චෙම්මානිආනන්තරිොනි, යාච 

මිච්ඡාදිට්ඨිනියතා–ඉකමධම්මාමිච්ඡත්තනියතා. 

1036. ෙතකම ධම්මා සම්මත්තනියතා? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා –

ඉකමධම්මා සම්මත්තනියතා. 

1037. ෙතකම ධම්මා අනියතා? කත ධම්කම ඨකපත්වා, අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාඅනියතා. 

1038. ෙතකම ධම්මා මග්ගාරම්මණා? අරියමග්ගං ආරබ්භ කය උප්පජ්ජන්ති

චිත්තකචතසිොධම්මා– ඉකමධම්මාමග්ගාරම්මණා. 

1039. ෙතකම ධම්මා මග්ගකෙතුො? අරියමග්ගසමඞ්ගිස්ස මග්ගඞ්ගානි

ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතොකවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–

ඉකම ධම්මා මග්ගකෙතුො. අරියමග්ගසමඞ්ගිස්ස සම්මාදිට්ඨි මග්කගො කචව

කෙතු ච, සම්මාදිට්ඨිං ඨකපත්වා, තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා මග්ගකෙතුො. අරියමග්ගසමඞ්ගිස්ස

අකෙොකභො, අකදොකසො, අකමොකෙො – ඉකම ධම්මා මග්ගකෙතූ. තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා මග්ගකෙතුො. 

1040. ෙතකම ධම්මා මග්ගාධිපතිකනො? අරියමග්ගං අධිපතිං ෙරිත්වා කය

උප්පජ්ජන්ති චිත්තකචතසිො ධම්මා – ඉකම ධම්මා මග්ගාධිපතිකනො.

අරියමග්ගසමඞ්ගිස්ස වීමංසාධිපකතයයං මග්ගං භාවයන්තස්ස වීමංසං

ඨකපත්වා; තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–

ඉකමධම්මාමග්ගාධිපතිකනො. 

1041. ෙතකම ධම්මාඋප්පන්නා? කයධම්මාජාතාභූතාසඤ්ජාතානිබ්බ්ත්තා

අභිනිබ්බ්ත්තා පාතුභූතාඋප්පන්නාසමුප්පන්නාඋට්ඨිතාසමුට්ඨිතාඋප්පන්නා
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උප්පන්නංකසන සඞ්ගහිතා, රූපං [රූපා )බ්හූසු(], කවදනා, සඤ්ඤා, සඞ්ඛාරා, 

විඤ්ඤාණං–ඉකමධම්මාඋප්පන්නා. 

1042. ෙතකම ධම්මා අනුප්පන්නා? කය ධම්මා අජාතා අභූතා අසඤ්ජාතා

අනිබ්බ්ත්තා අනභිනිබ්බ්ත්තාඅපාතුභූතා අනුප්පන්නාඅසමුප්පන්නා අනුට්ඨිතා

අසමුට්ඨිතාඅනුප්පන්නාඅනුප්පන්නංකසනසඞ්ගහිතා, රූපං, කවදනා, සඤ්ඤා, 

සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණං–ඉකමධම්මාඅනුප්පන්නා. 

1043. ෙතකම ධම්මා උප්පාදිකනො? කුසොකුසොනං ධම්මානං

අවිපක්ෙවිපාොනං විපාො ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; යඤ්චරූපං

ෙම්මස්සෙතත්තාඋප්පජ්ජිස්සති–ඉකම ධම්මා උප්පාදිකනො. 

1044. ෙතකම ධම්මා අතීතා? කය ධම්මා අතීතා නිරුද්ධා විගතා විපරිණතා 

අත්ථඞ්ගතාඅබ්භත්ථඞ්ගතාඋප්පජ්ජිත්වාවිගතාඅතීතාඅතීතංකසනසඞ්ගහිතා, 

රූපං, කවදනා, සඤ්ඤා, සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණං–ඉකමධම්මාඅතීතා. 

1045. ෙතකම ධම්මා අනාගතා? කය ධම්මා අජාතා අභූතා අසඤ්ජාතා

අනිබ්බ්ත්තාඅනභිනිබ්බ්ත්තා අපාතුභූතාඅනුප්පන්නාඅසමුප්පන්නාඅනුට්ඨිතා

අසමුට්ඨිතා අනාගතා අනාගතංකසන සඞ්ගහිතා, රූපං, කවදනා, සඤ්ඤා, 

සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණං–ඉකම ධම්මාඅනාගතා. 

1046. ෙතකම ධම්මා පච්චුප්පන්නා? කය ධම්මා ජාතා භූතා සඤ්ජාතා

නිබ්බ්ත්තාඅභිනිබ්බ්ත්තා පාතුභූතාඋප්පන්නාසමුප්පන්නාඋට්ඨිතාසමුට්ඨිතා

පච්චුප්පන්නා පච්චුප්පන්නංකසනසඞ්ගහිතා, රූපං, කවදනා, සඤ්ඤා, සඞ්ඛාරා, 

විඤ්ඤාණං–ඉකම ධම්මාපච්චුප්පන්නා. 

1047. ෙතකම ධම්මාඅතීතාරම්මණා? අතීකතධම්කමආරබ්භකයඋප්පජ්ජන්ති

චිත්තකචතසිොධම්මා – ඉකමධම්මාඅතීතාරම්මණා. 

1048. ෙතකම ධම්මා අනාගතාරම්මණා? අනාගකත ධම්කම ආරබ්භ කය

උප්පජ්ජන්ති චිත්තකචතසිොධම්මා–ඉකමධම්මාඅනාගතාරම්මණා. 

1049. ෙතකම ධම්මා පච්චුප්පන්නාරම්මණා? පච්චුප්පන්කන ධම්කමආරබ්භ

කයඋප්පජ්ජන්ති චිත්තකචතසිොධම්මා–ඉකමධම්මාපච්චුප්පන්නාරම්මණා. 

1050. ෙතකම ධම්මා අජ්ඣත්තා? කය ධම්මා කතසං කතසං සත්තානං

අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියතා පාටිපුග්ගලිො උපාදිණ්ණා, රූපං, කවදනා, 

සඤ්ඤා, සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණං–ඉකමධම්මා අජ්ඣත්තා. 
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1051. ෙතකම ධම්මා බ්හිද්ධා? කය ධම්මා කතසං කතසං පරසත්තානං

පරපුග්ගොනංඅජ්ඣත්තං පච්චත්තංනියතාපාටිපුග්ගලිොඋපාදිණ්ණා, රූපං, 

කවදනා, සඤ්ඤා, සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණං–ඉකමධම්මාබ්හිද්ධා. 

1052. ෙතකම ධම්මා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා? තදුභයං – ඉකම ධම්මා

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. 

1053. ෙතකම ධම්මා අජ්ඣත්තාරම්මණා? අජ්ඣත්කත ධම්කම ආරබ්භ කය

උප්පජ්ජන්ති චිත්තකචතසිොධම්මා–ඉකමධම්මාඅජ්ඣත්තාරම්මණා. 

1054. ෙතකම ධම්මා බ්හිද්ධාරම්මණා? බ්හිද්ධා ධම්කම ආරබ්භ කය

උප්පජ්ජන්තිචිත්තකචතසිොධම්මා–ඉකමධම්මාබ්හිද්ධාරම්මණා. 

1055. ෙතකම ධම්මා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා? අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා ධම්කම

ආරබ්භ කය උප්පජ්ජන්ති චිත්තකචතසිො ධම්මා – ඉකම ධම්මා

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා. 

1056. ෙතකම ධම්මා සනිදස්සනසප්පටිඝා? රූපායතනං – ඉකම ධම්මා

සනිදස්සනසප්පටිඝා. 

1057. ෙතකම ධම්මා අනිදස්සනසප්පටිඝා? චක්ඛායතනං, කසොතායතනං, 

ඝානායතනං, ජිව්ොයතනං, ොයායතනං, සද්දායතනං, ගන්ධායතනං, 

රසායතනං, ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං– ඉකමධම්මාඅනිදස්සනසප්පටිඝා. 

1058. ෙතකම ධම්මා අනිදස්සනඅප්පටිඝා? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; යඤ්ච රූපං

අනිදස්සනං අප්පටිඝං ධම්මායතනපරියාපන්නං; අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම

ධම්මාඅනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

තිෙං. 

දුෙනික්කඛපං 

කෙතුකගොච්ඡෙං 

1059. ෙතකම ධම්මා කෙතූ? තකයොකුසෙකෙතූ, තකයො අකුසෙකෙතූ, තකයො

අබ්යාෙතකෙතූ, නවොමාවචරකෙතූඡ රූපාවචරකෙතූ, ඡඅරූපාවචරකෙතූ, ඡ

අපරියාපන්නකෙතූ. 

1060. තත්ථ ෙතකමතකයොකුසෙකෙතූ? අකෙොකභො, අකදොකසො, අකමොකෙො. 
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1061. තත්ථ ෙතකමො අකෙොකභො? කයො අකෙොකභො අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං

අසාරාකගො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා අකෙොකභො කුසෙමූෙං –

අයංවුච්චතිඅකෙොකභො. 

1062. තත්ථ ෙතකමො අකදොකසො? කයො අකදොකසො අදුස්සනා අදුස්සිතත්තං

කමත්ති කමත්තායනා කමත්තායිතත්තං අනුද්දා අනුද්දායනා අනුදායිතත්තං

හිකතසිතා අනුෙම්පා අබ්යාපාකදො අබ්යාපජ්කජො අකදොකසො කුසෙමූෙං – අයං 

වුච්චතිඅකදොකසො. 

1063. තත්ථ ෙතකමො අකමොකෙො? දුක්කඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදකය ඤාණං, 

දුක්ඛනිකරොකධ ඤාණං, දුක්ඛනිකරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං, පුබ්බ්න්කත

ඤාණං, අපරන්කත ඤාණං, පුබ්බ්න්තාපරන්කත ඤාණං, ඉදප්පච්චයතා

පටිච්චසමුප්පන්කනසුධම්කමසුඤාණං, යා එවරූපාපඤ්ඤා පජානනාවිචකයො

පවිචකයොධම්මවිචකයොසල්ෙක්ඛණා උපෙක්ඛණාපච්චුපෙක්ඛණාපණ්ඩිච්චං

කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා උපපරික්ඛා භූරී කමධා පරිණායිො

විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පකතොකදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබ්ෙං

පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාකදො පඤ්ඤාආකෙොකෙො පඤ්ඤාඔභාකසො 

පඤ්ඤාපජ්කජොකතොපඤ්ඤාරතනංඅකමොකෙොධම්මවිචකයොසම්මාදිට්ඨි –අයං

වුච්චති අකමොකෙො. 

ඉකමතකයොකුසෙකෙතූ. 

1064. තත්ථ ෙතකමතකයොඅකුසෙකෙතූ? කෙොකභො, කදොකසො, කමොකෙො. 

1065. තත්ථ ෙතකමොකෙොකභො? කයොරාකගොසාරාකගොඅනුනකයොඅනුකරොකධො

නන්දී නන්දීරාකගො [නන්දිරාකගො )සී.(] චිත්තස්ස සාරාකගො ඉච්ඡා මුච්ඡා

අජ්කඣොසානං කගකධො පලිකගකධො සඞ්කගො පඞ්කෙො එජා මායා ජනිො

සඤ්ජනනී සිබ්බිනී [සිබ්බ්නී )සී.(] ජාලිනී සරිතා විසත්තිො සුත්තං විසටා

ආයූහිනී [ආයූෙනී)සී.සයා.(] දුතියාපණිධිභවකනත්තිවනංවනකථො සන්ථකවො

සිකනකෙො අකපක්ඛා පටිබ්න්ධු ආසා ආසිසනා ආසිසිතත්තං [ආසිංසනා

ආසිංසිතත්තං )සී. සයා.(] රූපාසා සද්දාසා ගන්ධාසා රසාසා ක ොට්ඨබ්බ්ාසා

ොභාසා ධනාසා පුත්තාසා ජීවිතාසා ජප්පා පජප්පා අභිජප්පා ජප්පා ජප්පනා

ජප්පිතත්තං කෙොලුප්පං කෙොලුප්පායනා කෙොලුප්පායිතත්තං පුච්ඡඤ්ජිෙතා 

[පුඤ්චිෙතා )සයා.(පුච්ඡිෙතා )සී.(] සාධුෙමයතාඅධම්මරාකගොවිසමකෙොකභො

නිෙන්ති නිොමනා පත්ථනා පිෙනා සම්පත්ථනා ොමතණ්ො භවතණ්ො

විභවතණ්ොරූපතණ්ොඅරූපතණ්ොනිකරොධතණ්ොරූපතණ්ො සද්දතණ්ො

ගන්ධතණ්ො රසතණ්ො ක ොට්ඨබ්බ්තණ්ො ධම්මතණ්ො ඔකඝො කයොකගො
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පටුන 

ගන්කථො උපාදානං ආවරණං නීවරණං ඡාදනං බ්න්ධනං උපක්කිකෙකසො

අනුසකයො පරියුට්ඨානං ෙතා කවවිච්ඡං දුක්ඛමූෙං දුක්ඛනිදානං දුක්ඛප්පභකවො

මාරපාකසො මාරබ්ළිසං මාරවිසකයො තණ්ොනදී තණ්ොජාෙං තණ්ොගද්දුෙං

තණ්ොසමුද්කදොඅභිජ්ඣාකෙොකභොඅකුසෙමූෙං–අයංවුච්චතිකෙොකභො. 

1066. තත්ථ ෙතකමොකදොකසො? අනත්ථංකමඅචරීතිආඝාකතොජායති, අනත්ථං

කමචරතීති ආඝාකතොජායති, අනත්ථංකමචරිස්සතීතිආඝාකතොජායති, පියස්ස

කම මනාපස්ස අනත්ථං අචරි…කප.… අනත්ථං චරති…කප.… අනත්ථං

චරිස්සතීතිආඝාකතොජායති, අප්පියස්සකම අමනාපස්සඅත්ථංඅචරි…කප.…

අත්ථං චරති…කප.… අත්ථං චරිස්සතීතිආඝාකතො ජායති, අට්ඨාකන වා පන

ආඝාකතො ජායති. කයො එවරූකපො චිත්තස්ස ආඝාකතො පටිඝාකතො පටිඝං

පටිවිකරොකධො කෙොකපො පකෙොකපො සම්පකෙොකපො කදොකසො පකදොකසො

සම්පකදොකසො චිත්තස්ස බ්යාපත්ති මකනොපකදොකසො කෙොකධො කුජ්ඣනා

කුජ්ඣිතත්තං කදොකසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා 

බ්යාපජ්ජිතත්තං විකරොකධො පටිවිකරොකධො චණ්ඩික්ෙං අසුකරොකපො

අනත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චතිකදොකසො. 

1067. තත්ථ ෙතකමොකමොකෙො? දුක්කඛඅඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදකයඅඤ්ඤාණං, 

දුක්ඛනිකරොකධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිකරොධගාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණං, 

පුබ්බ්න්කත අඤ්ඤාණං, අපරන්කත අඤ්ඤාණං, පුබ්බ්න්තාපරන්කත

අඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්කනසු ධම්කමසු අඤ්ඤාණං, යං

එවරූපං අඤ්ඤාණං අදස්සනං අනභිසමකයො අනනුකබ්ොකධො අසම්කබ්ොකධො

අප්පටිකවකධො අසංගාෙනා අපරිකයොගාෙනා අසමකපක්ඛනා අපච්චකවක්ඛණා 

අපච්චක්ඛෙම්මං දුම්කමජ්ඣං බ්ාෙයං අසම්පජඤ්ඤං කමොකෙො පකමොකෙො

සම්කමොකෙො අවිජ්ජා අවිජ්කජොකඝො අවිජ්ජාකයොකගො අවිජ්ජානුසකයො

අවිජ්ජාපරියුට්ඨානංඅවිජ්ජාෙඞ්ගීකමොකෙො අකුසෙමූෙං–අයංවුච්චතිකමොකෙො. 

ඉකමතකයොඅකුසෙකෙතූ. 

1068. තත්ථ ෙතකම තකයො අබ්යාෙතකෙතූ? කුසොනං වා ධම්මානං

විපාෙකතො කිරියාබ්යාෙකතසු වා ධම්කමසු අකෙොකභො අකදොකසො අකමොකෙො –

ඉකමතකයොඅබ්යාෙතකෙතූ. 

1069. තත්ථ ෙතකම නව ොමාවචරකෙතූ? තකයො කුසෙකෙතූ, තකයො

අකුසෙකෙතූ, තකයො අබ්යාෙතකෙතූ–ඉකමනවොමාවචරකෙතූ. 
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1070. තත්ථ ෙතකම ඡ රූපාවචරකෙතූ? තකයො කුසෙකෙතූ, තකයො

අබ්යාෙතකෙතූ–ඉකමඡ රූපාවචරකෙතූ. 

1071. තත්ථ ෙතකම ඡ අරූපාවචරකෙතූ? තකයො කුසෙකෙතූ, තකයො

අබ්යාෙතකෙතූ–ඉකමඡ අරූපාවචරකෙතූ. 

1072. තත්ථ ෙතකම ඡ අපරියාපන්නකෙතූ? තකයො කුසෙකෙතූ, තකයො

අබ්යාෙතකෙතූ–ඉකමඡ අපරියාපන්නකෙතූ. 

1073. තත්ථ ෙතකමතකයොකුසෙකෙතූ? අකෙොකභො, අකදොකසො, අකමොකෙො. 

1074. තත්ථ ෙතකමො අකෙොකභො? කයො අකෙොකභො අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං

අසාරාකගො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා අකෙොකභො කුසෙමූෙං –

අයංවුච්චතිඅකෙොකභො. 

1075. තත්ථ ෙතකමො අකදොකසො? කයො අකදොකසො අදුස්සනා

අදුස්සිතත්තං…කප.… අබ්යාපාකදො අබ්යාපජ්කජො අකදොකසො කුසෙමූෙං – අයං

වුච්චතිඅකදොකසො. 

1076. තත්ථ ෙතකමො අකමොකෙො? දුක්කඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදකය ඤාණං, 

දුක්ඛනිකරොකධ ඤාණං, දුක්ඛනිකරොධගාමිනියා පටිපදාය ඤාණං, පුබ්බ්න්කත

ඤාණං, අපරන්කත ඤාණං, පුබ්බ්න්තාපරන්කත ඤාණං, ඉදප්පච්චයතා

පටිච්චසමුප්පන්කනසුධම්කමසුඤාණං, යා එවරූපාපඤ්ඤාපජානනාවිචකයො

පවිචකයොධම්මවිචකයොසල්ෙක්ඛණාඋපෙක්ඛණා පච්චුපෙක්ඛණාපණ්ඩිච්චං

කෙොසල්ෙං කනපුඤ්ඤං කවභබ්යා චින්තා උපපරික්ඛා භූරී කමධා පරිණායිො

විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පකතොකදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබ්ෙං 

පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාකදො පඤ්ඤාආකෙොකෙො පඤ්ඤාඔභාකසො

පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤාරතනං අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි

ධම්මවිචයසම්කබ්ොජ්ඣඞ්කගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං – අයං වුච්චති

අකමොකෙො. 

ඉකමතකයොකුසෙකෙතූ. 

1077. තත්ථ ෙතකමතකයො අබ්යාෙතකෙතූ? කුසොනංධම්මානං විපාෙකතො

අකෙොකභො අකදොකසො අකමොකෙො – ඉකම තකයො අබ්යාෙතකෙතූ. ඉකම ඡ

අපරියාපන්නකෙතූ–ඉකම ධම්මාකෙතූ. 

1078. ෙතකම ධම්මා න කෙතූ? කත ධම්කම ඨකපත්වා, අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 
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අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මානකෙතූ. 

1079. ෙතකම ධම්මා සකෙතුො? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා සකෙතුො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාසකෙතුො. 

1080. ෙතකම ධම්මා අකෙතුො? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා අකෙතුො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකමධම්මාඅකෙතුො. 

1081. ෙතකම ධම්මාකෙතුසම්පයුත්තා? කතහිධම්කමහිකයධම්මාසම්පයුත්තා 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

කෙතුසම්පයුත්තා. 

1082. ෙතකම ධම්මාකෙතුවිප්පයුත්තා? කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකම ධම්මාකෙතුවිප්පයුත්තා. 

1083. ෙතකම ධම්මාකෙතූකචවසකෙතුොච? කෙොකභොකමොකෙනකෙතුකචව

සකෙතුකෙො ච, කමොකෙො කෙොකභන කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච, කදොකසො

කමොකෙන කෙතු කචව සකෙතුකෙො ච, කමොකෙො කදොකසන කෙතු කචව

සකෙතුකෙොච; අකෙොකභො අකදොකසොඅකමොකෙො, කතඅඤ්ඤමඤ්ඤංකෙතූකචව

සකෙතුොච–ඉකමධම්මාකෙතූකචවසකෙතුො ච. 

1084. ෙතකම ධම්මාසකෙතුොකචවනචකෙතූ? කතහිධම්කමහිකයධම්මා

සකෙතුො කත ධම්කම ඨකපත්වා, කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකම ධම්මාසකෙතුොකචවනචකෙතූ. 

1085. ෙතකම ධම්මා කෙතූ කචව කෙතුසම්පයුත්තා ච? කෙොකභො කමොකෙන

කෙතු කචව කෙතුසම්පයුත්කතො ච, කමොකෙො කෙොකභන කෙතු කචව

කෙතුසම්පයුත්කතො ච, කදොකසො කමොකෙන කෙතු කචව කෙතුසම්පයුත්කතො ච, 

කමොකෙො කදොකසන කෙතු කචව කෙතුසම්පයුත්කතො ච; අකෙොකභො අකදොකසො

අකමොකෙො, කතඅඤ්ඤමඤ්ඤංකෙතූකචවකෙතුසම්පයුත්තාච–ඉකමධම්මා

කෙතූ කචවකෙතුසම්පයුත්තාච. 

1086. ෙතකම ධම්මාකෙතුසම්පයුත්තාකචවනචකෙතූ? කතහිධම්කමහිකය

ධම්මා සම්පයුත්තා කත ධම්කම ඨකපත්වා, කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා කෙතුසම්පයුත්තාකචවනචකෙතූ. 
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1087. ෙතකම ධම්මානකෙතූසකෙතුො? කතහිධම්කමහිකයධම්මානකෙතූ

සකෙතුො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාන

කෙතූසකෙතුො. 

1088. ෙතකම ධම්මානකෙතූඅකෙතුො? කතහිධම්කමහිකයධම්මානකෙතූ

අකෙතුො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, සබ්බ්ඤ්ච රූපං, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මානකෙතූඅකෙතුො. 

චූළන්තරදුෙං 

1089. ෙතකම ධම්මා සප්පච්චයා? පඤ්චක්ඛන්ධා – රූපක්ඛන්කධො, 

කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකම ධම්මාසප්පච්චයා. 

1090. ෙතකම ධම්මාඅප්පච්චයා? අසඞ්ඛතාධාතු–ඉකමධම්මාඅප්පච්චයා. 

1091. ෙතකම ධම්මාසඞ්ඛතා? කයවකතධම්මාසප්පච්චයා, කතවකතධම්මා

සඞ්ඛතා. 

1092. ෙතකම ධම්මාඅසඞ්ඛතා? කයොඑවකසොධම්කමොඅප්පච්චකයො, කසොඑව

කසොධම්කමො අසඞ්ඛකතො. 

1093. ෙතකම ධම්මාසනිදස්සනා? රූපායතනං–ඉකමධම්මාසනිදස්සනා. 

1094. ෙතකම ධම්මාඅනිදස්සනා? චක්ඛායතනං…කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං, 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, යඤ්ච රූපං අනිදස්සනං

අප්පටිඝං ධම්මායතනපරියාපන්නං, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා

අනිදස්සනා. 

1095. ෙතකම ධම්මාසප්පටිඝා? චක්ඛායතනං…කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–

ඉකමධම්මාසප්පටිඝා. 

1096. ෙතකම ධම්මා අප්පටිඝා? කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, යඤ්ච රූපං අනිදස්සනං අප්පටිඝං

ධම්මායතනපරියාපන්නං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාඅප්පටිඝා. 

1097. ෙතකම ධම්මා රූපිකනො? චත්තාකරො ච මොභූතා චතුන්නඤ්ච

මොභූතානංඋපාදායරූපං–ඉකමධම්මා රූපිකනො. 

1098. ෙතකම ධම්මා අරූපිකනො? කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅරූපිකනො. 
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1099. ෙතකම ධම්මා කෙොකියා? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාකෙොකියා. 

1100. ෙතකම ධම්මාකෙොකුත්තරා? අපරියාපන්නාමග්ගාච, මග්ග ොනිච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාකෙොකුත්තරා. 

1101. ෙතකම ධම්මාකෙනචිවිඤ්කඤයයා, කෙනචිනවිඤ්කඤයයා? කය කත 

ධම්මාචක්ඛුවිඤ්කඤයයා, නකතධම්මාකසොතවිඤ්කඤයයා; කය වාපනකත

ධම්මා කසොතවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා 

චක්ඛුවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ඝානවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා 

ඝානවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

චක්ඛුවිඤ්කඤයයා, නකතධම්මාජිව්ොවිඤ්කඤයයා; කය වා පනකතධම්මා

ජිව්ොවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

චක්ඛුවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ොයවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා 

ොයවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

කසොතවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ඝානවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කතධම්මා

ඝානවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

කසොතවිඤ්කඤයයා, නකතධම්මාජිව්ොවිඤ්කඤයයා; කයවාපනකතධම්මා 

ජිව්ොවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

කසොතවිඤ්කඤයයා, නකත ධම්මාොයවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කතධම්මා

ොයවිඤ්කඤයයා න කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා 

කසොතවිඤ්කඤයයා, නකතධම්මාචක්ඛුවිඤ්කඤයයා; කයවාපනකතධම්මා 

චක්ඛුවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

ඝානවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ජිව්ොවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා

ජිව්ොවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ඝානවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

ඝානවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ොයවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා

ොයවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ඝානවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

ඝානවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා

චක්ඛුවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ඝානවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

ඝානවිඤ්කඤයයා, නකත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කතධම්මා

කසොතවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ඝානවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා 

ජිව්ොවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ොයවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා 

ොයවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ජිව්ොවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා 

ජිව්ොවිඤ්කඤයයා, නකතධම්මාචක්ඛුවිඤ්කඤයයා; කයවා පනකතධම්මා 
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චක්ඛුවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ජිව්ොවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා 

ජිව්ොවිඤ්කඤයයා, නකතධම්මාකසොතවිඤ්කඤයයා; කයවාපනකතධම්මා 

කසොතවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ජිව්ොවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා 

ජිව්ොවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ඝානවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා 

ඝානවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ජිව්ොවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

ොයවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා

චක්ඛුවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ොයවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

ොයවිඤ්කඤයයා, නකත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කතධම්මා

කසොතවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ොයවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

ොයවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ඝානවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා

ඝානවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ොයවිඤ්කඤයයා. කය කත ධම්මා

ොයවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ජිව්ොවිඤ්කඤයයා; කය වා පන කත ධම්මා

ජිව්ොවිඤ්කඤයයා, න කත ධම්මා ොයවිඤ්කඤයයා. ඉකම ධම්මා කෙනචි

විඤ්කඤයයාකෙනචින විඤ්කඤයයා. 

ආසවකගොච්ඡෙං 

1102. ෙතකම ධම්මා ආසවා? චත්තාකරො ආසවා – ොමාසකවො, භවාසකවො, 

දිට්ඨාසකවො, අවිජ්ජාසකවො. 

1103. තත්ථ ෙතකමො ොමාසකවො? කයො ොකමසුොමච්ඡන්කදො ොමරාකගො

ොමනන්දී ොමතණ්ො ොමසිකනකෙො ොමපරිළාකෙො ොමමුච්ඡා

ොමජ්කඣොසානං–අයංවුච්චති ොමාසකවො. 

1104. තත්ථ ෙතකමොභවාසකවො? කයොභකවසුභවඡන්කදො [භවච්ඡන්කදො )සී. 

සයා.(] භවරාකගො භවනන්දී භවතණ්ො භවසිකනකෙො භවපරිළාකෙො භවමුච්ඡා 

භවජ්කඣොසානං–අයංවුච්චතිභවාසකවො. 

1105. තත්ථ ෙතකමො දිට්ඨාසකවො? සස්සකතො කෙොකෙොති වා, අසස්සකතො

කෙොකෙොතිවා, අන්තවාකෙොකෙොතිවා, අනන්තවාකෙොකෙොතිවා, තංජීවංතං

සරීරන්ති වා, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති වා, කෙොති තථාගකතො පරං

මරණාති වා, න කෙොති තථාගකතො පරං මරණාති වා, කෙොති ච න ච කෙොති

තථාගකතො පරං මරණාති වා, කනව කෙොති න න කෙොති තථාගකතො පරං

මරණාති වා; යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො

දිට්ඨිවිසූොයිෙං දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසංකයොජනං ගාකෙො පටිග්ගාකෙො

අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං

විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිදිට්ඨාසකවො.සබ්බ්ාපි මිච්ඡාදිට්ඨිදිට්ඨාසකවො. 
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1106. තත්ථ ෙතකමො අවිජ්ජාසකවො? දුක්කඛ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදකය

අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිකරොකධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිකරොධගාමිනියා පටිපදාය

අඤ්ඤාණං, පුබ්බ්න්කත අඤ්ඤාණං, අපරන්කත අඤ්ඤාණං, 

පුබ්බ්න්තාපරන්කතඅඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්කනසුධම්කමසු

අඤ්ඤාණංः  යං එවරූපං අඤ්ඤාණං අදස්සනං අනභිසමකයො අනනුකබ්ොකධො

අසම්කබ්ොකධො අප්පටිකවකධො අසංගාෙනා අපරිකයොගාෙනා අසමකපක්ඛනා

අපච්චකවක්ඛණා අපච්චක්ඛෙම්මං දුම්කමජ්ඣං බ්ාෙයං අසම්පජඤ්ඤං 

කමොකෙො පකමොකෙො සම්කමොකෙො අවිජ්ජා අවිජ්කජොකඝො අවිජ්ජාකයොකගො

අවිජ්ජානුසකයො අවිජ්ජාපරියුට්ඨානංඅවිජ්ජාෙඞ්ගීකමොකෙොඅකුසෙමූෙං–අයං 

වුච්චතිඅවිජ්ජාසකවො. 

ඉකමධම්මාආසවා. 

1107. ෙතකම ධම්මා කනො ආසවා? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපංඅසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාකනොආසවා. 

1108. ෙතකම ධම්මා සාසවා? කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකම

ධම්මාසාසවා. 

1109. ෙතකම ධම්මා අනාසවා? අපරියාපන්නා මග්ගා ච මග්ග ොනි ච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මා අනාසවා. 

1110. ෙතකම ධම්මා ආසවසම්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

සම්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා 

ආසවසම්පයුත්තා. 

1111. ෙතකම ධම්මාආසවවිප්පයුත්තා? කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකම ධම්මාආසවවිප්පයුත්තා. 

1112. ෙතකම ධම්මාආසවා කචව සාසවා ච? කතකයවආසවාආසවා කචව

සාසවාච. 

1113. ෙතකම ධම්මාසාසවාකචවකනොචආසවා? කතහිධම්කමහිකයධම්මා

සාසවා, කතධම්කමඨකපත්වා අවකසසාසාසවාකුසොකුසොබ්යාෙතාධම්මා
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ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාසාසවාකචවකනොච ආසවා. 

1114. ෙතකම ධම්මා ආසවා කචව ආසවසම්පයුත්තා ච? ොමාසකවො

අවිජ්ජාසකවන ආසකවො කචව ආසවසම්පයුත්කතො ච, අවිජ්ජාසකවො

ොමාසකවනආසකවො කචවආසවසම්පයුත්කතො ච, භවාසකවො අවිජ්ජාසකවන

ආසකවොකචව ආසවසම්පයුත්කතොච, අවිජ්ජාසකවොභවාසකවනආසකවොකචව

ආසවසම්පයුත්කතො ච, දිට්ඨාසකවො අවිජ්ජාසකවන ආසකවො කචව

ආසවසම්පයුත්කතො ච, අවිජ්ජාසකවො දිට්ඨාසකවන ආසකවො කචව

ආසවසම්පයුත්කතොච–ඉකමධම්මාආසවාකචව ආසවසම්පයුත්තාච. 

1115. ෙතකම ධම්මාආසවසම්පයුත්තාකචවකනොචආසවා? කතහිධම්කමහි

කය ධම්මා සම්පයුත්තා, කත ධම්කම ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකම ධම්මාආසවසම්පයුත්තාකචවකනොචආසවා. 

1116. ෙතකම ධම්මා ආසවවිප්පයුත්තා සාසවා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා 

විප්පයුත්තා සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, 

අරූපාවචරා, රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

ආසවවිප්පයුත්තාසාසවා. 

1117. ෙතකම ධම්මා ආසවවිප්පයුත්තා අනාසවා? අපරියාපන්නා මග්ගා ච, 

මග්ග ොනිච, අසඞ්ඛතාච ධාතු–ඉකමධම්මාආසවවිප්පයුත්තාඅනාසවා. 

නික්කඛපෙණ්කඩපඨමභාණවාකරො. 

සංකයොජනකගොච්ඡෙං 

1118. ෙතකම ධම්මාසංකයොජනා? දසසංකයොජනානි–ොමරාගසංකයොජනං, 

පටිඝසංකයොජනං, මානසංකයොජනං, දිට්ඨිසංකයොජනං, විචිකිච්ඡාසංකයොජනං, 

සීෙබ්බ්තපරාමාසසංකයොජනං, භවරාගසංකයොජනං, ඉස්සාසංකයොජනං, 

මච්ඡරියසංකයොජනං, අවිජ්ජාසංකයොජනං. 

1119. තත්ථ ෙතමං ොමරාගසංකයොජනං? කයො ොකමසු ොමච්ඡන්කදො

ොමරාකගොොමනන්දීොමතණ්ොොමසිකනකෙො ොමපරිළාකෙොොමමුච්ඡා

ොමජ්කඣොසානං–ඉදංවුච්චතිොමරාගසංකයොජනං. 

1120. තත්ථ ෙතමංපටිඝසංකයොජනං? අනත්ථංකමඅචරීතිආඝාකතොජායති, 

අනත්ථං කම චරතීති ආඝාකතො ජායති, අනත්ථං කම චරිස්සතීති ආඝාකතො

ජායති, පියස්සකමමනාපස්සඅනත්ථංඅචරි…කප.… අනත්ථංචරති…කප.…



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි නික්කඛපෙණ්ඩං 

220 

පටුන 

අනත්ථං චරිස්සතීති ආඝාකතො ජායති, අප්පියස්ස කම අමනාපස්ස අත්ථං

අචරි…කප.… අත්ථං චරති…කප.… අත්ථං චරිස්සතීති ආඝාකතො ජායති, 

අට්ඨාකන වා පන ආඝාකතො ජායති. කයො එවරූකපො චිත්තස්ස ආඝාකතො

පටිඝාකතො පටිඝං පටිවිකරොකධො කෙොකපො පකෙොකපො සම්පකෙොකපො කදොකසො

පකදොකසො සම්පකදොකසො චිත්තස්ස බ්යාපත්ති මකනොපකදොකසො කෙොකධො

කුජ්ඣනාකුජ්ඣිතත්තං කදොකසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා

බ්යාපජ්ජිතත්තං විකරොකධො පටිවිකරොකධො චණ්ඩික්ෙං අසුකරොකපො

අනත්තමනතාචිත්තස්ස–ඉදංවුච්චති පටිඝසංකයොජනං. 

1121. තත්ථ ෙතමං මානසංකයොජනං? කසකයයොෙමස්මීති මාකනො, 

සදිකසොෙමස්මීති මාකනො, හීකනොෙමස්මීති මාකනො. කයො එවරූකපො මාකනො

මඤ්ඤනාමඤ්ඤිතත්තංඋන්නතිඋන්නකමො [උණ්ණතිඋණ්ණාකමො )සයා.(] 

ධකජොසම්පග්ගාකෙොකෙතුෙමයතා චිත්තස්ස–ඉදංවුච්චතිමානසංකයොජනං. 

1122. තත්ථ ෙතමං දිට්ඨිසංකයොජනං? සස්සකතො කෙොකෙොතිවා, අසස්සකතො

කෙොකෙොතිවා, අන්තවාකෙොකෙොතිවා, අනන්තවාකෙොකෙොතිවා, තංජීවංතං

සරීරන්ති වා, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති වා, කෙොති තථාගකතො පරං

මරණාති වා, න කෙොති තථාගකතො පරං මරණාති වා, කෙොති ච න ච කෙොති

තථාගකතො පරං මරණාති වා, කනව කෙොති න න කෙොති තථාගකතො පරං

මරණාති වා; යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො

දිට්ඨිවිසූොයිෙං දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසංකයොජනං ගාකෙො පටිග්ගාකෙො

අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං

විපරියාසග්ගාකෙො – ඉදං වුච්චති දිට්ඨිසංකයොජනං. ඨකපත්වා

සීෙබ්බ්තපරාමාසසංකයොජනංසබ්බ්ාපිමිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිසංකයොජනං. 

1123. තත්ථ ෙතමංවිචිකිච්ඡාසංකයොජනං? සත්ථරිෙඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති, ධම්කම

ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, සඞ්කඝෙඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති, සික්ඛායෙඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, අපරන්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්තාපරන්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්කනසු 

ධම්කමසුෙඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිः යාඑවරූපාෙඞ්ඛාෙඞ්ඛායනාෙඞ්ඛායිතත්තං
විමති විචිකිච්ඡා ද්කවළ්ෙෙං ද්කවධාපකථො සංසකයො අකනෙංසග්ගාකෙො

ආසප්පනාපරිසප්පනා අපරිකයොගාෙනාථම්භිතත්තංචිත්තස්සමකනොවිකෙකඛො

–ඉදංවුච්චති විචිකිච්ඡාසංකයොජනං. 

1124. තත්ථ ෙතමං සීෙබ්බ්තපරාමාසසංකයොජනං? ඉකතො බ්හිද්ධා

සමණබ්රාේමණානං සීකෙන සුද්ධි වකතන සුද්ධි සීෙබ්බ්කතන සුද්ධීති; යා
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එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො දිට්ඨිවිසූොයිෙං

දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසංකයොජනංගාකෙොපතිට්ඨාකෙොඅභිනිකවකසොපරාමාකසො

කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියාසග්ගාකෙො – ඉදං

වුච්චති සීෙබ්බ්තපරාමාසසංකයොජනං. 

1125. තත්ථ ෙතමං භවරාගසංකයොජනං? කයො භකවසුභවඡන්කදො භවරාකගො

භවනන්දීභවතණ්ොභවසිකනකෙොභවපරිළාකෙො භවමුච්ඡාභවජ්කඣොසානං–

ඉදංවුච්චතිභවරාගසංකයොජනං. 

1126. තත්ථ ෙතමං ඉස්සාසංකයොජනං? යා

පරොභසක්ොරගරුොරමානනවන්දනපූජනාසු ඉස්සා ඉස්සායනා 

ඉස්සායිතත්තංඋසූයාඋසූයනා උසූයිතත්තං [උස්සුයාඋස්සුයනාඋස්සුයිතත්තං

)ෙ.(] – ඉදංවුච්චති ඉස්සාසංකයොජනං. 

1127. තත්ථ ෙතමං මච්ඡරියසංකයොජනං? පඤ්ච මච්ඡරියානි –

ආවාසමච්ඡරියං, කුෙමච්ඡරියං, ොභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, 

ධම්මමච්ඡරියං. යං එවරූපං මච්කඡරං මච්ඡරායනා මච්ඡරායිතත්තං කවවිච්ඡං

ෙදරියං ෙටුෙඤ්චුෙතා අග්ගහිතත්තං චිත්තස්ස – ඉදං වුච්චති

මච්ඡරියසංකයොජනං. 

1128. තත්ථ ෙතමං අවිජ්ජාසංකයොජනං? දුක්කඛ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදකය

අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිකරොකධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිකරොධගාමිනියා පටිපදාය

අඤ්ඤාණං, පුබ්බ්න්කත අඤ්ඤාණං, අපරන්කත අඤ්ඤාණං, 

පුබ්බ්න්තාපරන්කතඅඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්කනසුධම්කමසු

අඤ්ඤාණංः  යං එවරූපං අඤ්ඤාණං අදස්සනං අනභිසමකයො අනනුකබ්ොකධො

අසම්කබ්ොකධො අප්පටිකවකධො අසංගාෙනා අපරිකයොගාෙනා අසමකපක්ඛනා

අපච්චකවක්ඛණා අපච්චක්ඛෙම්මං දුම්කමජ්ඣං බ්ාෙයං අසම්පජඤ්ඤං

කමොකෙො පකමොකෙො සම්කමොකෙො අවිජ්ජා අවිජ්කජොකඝො අවිජ්ජාකයොකගො

අවිජ්ජානුසකයොඅවිජ්ජාපරියුට්ඨානංඅවිජ්ජාෙඞ්ගීකමොකෙො අකුසෙමූෙං–ඉදං

වුච්චතිඅවිජ්ජාසංකයොජනං. 

ඉකමධම්මාසංකයොජනා. 

1129. ෙතකම ධම්මා කනො සංකයොජනා? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාකනොසංකයොජනා. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි නික්කඛපෙණ්ඩං 

222 

පටුන 

1130. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනියා? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා සංකයොජනියා. 

1131. ෙතකම ධම්මාඅසංකයොජනියා? අපරියාපන්නාමග්ගාච, මග්ග ොනිච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅසංකයොජනියා. 

1132. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනසම්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

සම්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

සංකයොජනසම්පයුත්තා. 

1133. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනවිප්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

විප්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාසංකයොජනවිප්පයුත්තා. 

1134. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනා කචව සංකයොජනියා ච? තාකනව 

සංකයොජනානිසංකයොජනාකචවසංකයොජනියාච. 

1135. ෙතකම ධම්මාසංකයොජනියාකචවකනොචසංකයොජනා? කතහිධම්කමහි

කය ධම්මා සංකයොජනියා, කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා සාසවා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; 

රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා සංකයොජනියා

කචවකනොචසංකයොජනා. 

1136. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනා කචව සංකයොජනසම්පයුත්තා ච? 

ොමරාගසංකයොජනං අවිජ්ජාසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව

සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජාසංකයොජනං ොමරාගසංකයොජකනන

සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, පටිඝසංකයොජනං

අවිජ්ජාසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, 

අවිජ්ජාසංකයොජනං පටිඝසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව 

සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, මානසංකයොජනං අවිජ්ජාසංකයොජකනන

සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජාසංකයොජනං

මානසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, 

දිට්ඨිසංකයොජනං අවිජ්ජාසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව 

සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජාසංකයොජනං දිට්ඨිසංකයොජකනන

සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, විචිකිච්ඡාසංකයොජනං

අවිජ්ජාසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි නික්කඛපෙණ්ඩං 

223 

පටුන 

අවිජ්ජාසංකයොජනං විචිකිච්ඡාසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව 

සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, සීෙබ්බ්තපරාමාසසංකයොජනංඅවිජ්ජාසංකයොජකනන

සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජාසංකයොජනං

සීෙබ්බ්තපරාමාසසංකයොජකනනසංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, 

භවරාගසංකයොජනං අවිජ්ජාසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව 

සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජාසංකයොජනං භවරාගසංකයොජකනන

සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, ඉස්සාසංකයොජනං

අවිජ්ජාසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, 

අවිජ්ජාසංකයොජනං ඉස්සාසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව 

සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, මච්ඡරියසංකයොජනං අවිජ්ජාසංකයොජකනන

සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජාසංකයොජනං

මච්ඡරියසංකයොජකනන සංකයොජනඤ්කචව සංකයොජනසම්පයුත්තඤ්ච – ඉකම

ධම්මාසංකයොජනාකචව සංකයොජනසම්පයුත්තාච. 

1137. ෙතකම ධම්මාසංකයොජනසම්පයුත්තාකචවකනොචසංකයොජනා? කතහි

ධම්කමහි කය ධම්මා සම්පයුත්තා, කත ධම්කම ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

සංකයොජනසම්පයුත්තාකචවකනොචසංකයොජනා. 

1138. ෙතකම ධම්මාසංකයොජනවිප්පයුත්තාසංකයොජනියා? කතහිධම්කමහිකය

ධම්මා විප්පයුත්තා සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකම

ධම්මාසංකයොජනවිප්පයුත්තාසංකයොජනියා. 

1139. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනවිප්පයුත්තා අසංකයොජනියා? අපරියාපන්නා

මග්ගා ච, මග්ග ොනි ච, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා

සංකයොජනවිප්පයුත්තාඅසංකයොජනියා. 

ගන්ථකගොච්ඡෙං 

1140. ෙතකම ධම්මා ගන්ථා? චත්තාකරො ගන්ථා – අභිජ්ඣා ොයගන්කථො, 

බ්යාපාකදො ොයගන්කථො, සීෙබ්බ්තපරාමාකසො ොයගන්කථො, ඉදං

සච්චාභිනිකවකසොොයගන්කථො. 

1141. තත්ථ ෙතකමොඅභිජ්ඣාොයගන්කථො? කයොරාකගොසාරාකගොඅනුනකයො

අනුකරොකධො නන්දී නන්දීරාකගො චිත්තස්ස සාරාකගො ඉච්ඡා මුච්ඡා

අජ්කඣොසානං කගකධො පලිකගකධො සඞ්කගො පඞ්කෙො එජා මායා ජනිො

සඤ්ජනනී සිබ්බිනී ජාලිනී සරිතා විසත්තිො සුත්තං විසටා ආයූහිනී දුතියා
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පණිධි භවකනත්ති වනං වනකථො සන්ථකවො සිකනකෙො අකපක්ඛා පටිබ්න්ධු

ආසාආසිසනාආසිසිතත්තංරූපාසාසද්දාසාගන්ධාසාරසාසා ක ොට්ඨබ්බ්ාසා

ොභාසා ධනාසා පුත්තාසා ජීවිතාසා ජප්පා පජප්පා අභිජප්පා ජප්පා ජප්පනා

ජප්පිතත්තං කෙොලුප්පං කෙොලුප්පායනා කෙොලුප්පායිතත්තං පුච්ඡඤ්ජිෙතා 

සාධුෙමයතාඅධම්මරාකගොවිසමකෙොකභොනිෙන්තිනිොමනාපත්ථනාපිෙනා

සම්පත්ථනා ොමතණ්ො භවතණ්ො විභවතණ්ො රූපතණ්ො අරූපතණ්ො

නිකරොධතණ්ො රූපතණ්ො සද්දතණ්ො ගන්ධතණ්ො රසතණ්ො

ක ොට්ඨබ්බ්තණ්ො ධම්මතණ්ො ඔකඝො කයොකගො ගන්කථො උපාදානංආවරණං

නීවරණං ඡාදනං බ්න්ධනං උපක්කිකෙකසො අනුසකයො පරියුට්ඨානං ෙතා

කවවිච්ඡං දුක්ඛමූෙං දුක්ඛනිදානං දුක්ඛප්පභකවො මාරපාකසො මාරබ්ළිසං

මාරවිසකයොතණ්ොනදී තණ්ොජාෙංතණ්ොගද්දුෙංතණ්ොසමුද්කදොඅභිජ්ඣා

කෙොකභොඅකුසෙමූෙං–අයංවුච්චති අභිජ්ඣාොයගන්කථො. 

1142. තත්ථ ෙතකමොබ්යාපාකදොොයගන්කථො? අනත්ථංකමඅචරීතිආඝාකතො

ජායති, අනත්ථං කම චරතීති ආඝාකතො ජායති, අනත්ථං කම චරිස්සතීති

ආඝාකතො ජායති, පියස්ස කම මනාපස්ස අනත්ථං අචරි…කප.… අනත්ථං

චරති…කප.… අනත්ථං චරිස්සතීති ආඝාකතො ජායති, අප්පියස්ස කම

අමනාපස්ස අත්ථං අචරි…කප.… අත්ථං චරති…කප.… අත්ථං චරිස්සතීති

ආඝාකතොජායති, අට්ඨාකනවා පන ආඝාකතොජායති.කයොඑවරූකපොචිත්තස්ස

ආඝාකතො පටිඝාකතො පටිඝං පටිවිකරොකධො කෙොකපො පකෙොකපො සම්පකෙොකපො

කදොකසොපකදොකසොසම්පකදොකසොචිත්තස්සබ්යාපත්තිමකනොපකදොකසොකෙොකධො

කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං කදොකසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා

බ්යාපජ්ජිතත්තං විකරොකධො පටිවිකරොකධො චණ්ඩික්ෙං අසුකරොකපො

අනත්තමනතා චිත්තස්ස–අයංවුච්චතිබ්යාපාකදොොයගන්කථො. 

1143. තත්ථ ෙතකමො සීෙබ්බ්තපරාමාකසො ොයගන්කථො? ඉකතො බ්හිද්ධා

සමණබ්රාේමණානං සීකෙන සුද්ධි, වකතන සුද්ධි, සීෙබ්බ්කතන සුද්ධීතිः  යා
එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො දිට්ඨිවිසූොයිෙං

දිට්ඨිවිප් න්දිතංදිට්ඨිසංකයොජනංගාකෙො පතිට්ඨාකෙොඅභිනිකවකසොපරාමාකසො

කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියාසග්ගාකෙො – අයං

වුච්චතිසීෙබ්බ්තපරාමාකසොොයගන්කථො. 

1144. තත්ථ ෙතකමො ඉදංසච්චාභිනිකවකසො ොයගන්කථො? සස්සකතො

කෙොකෙො, ඉදකමවසච්චංකමොඝමඤ්ඤන්තිවා; අසස්සකතොකෙොකෙො, ඉදකමව

සච්චං කමොඝමඤ්ඤන්ති වා; අන්තවා කෙොකෙො, ඉදකමව සච්චං 
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කමොඝමඤ්ඤන්ති වා; අනන්තවා කෙොකෙො, ඉදකමව සච්චං කමොඝමඤ්ඤන්ති

වා; තං ජීවං තං සරීරං, ඉදකමව සච්චං කමොඝමඤ්ඤන්ති වා; අඤ්ඤං ජීවං

අඤ්ඤං සරීරං, ඉදකමව සච්චං කමොඝමඤ්ඤන්ති වා; කෙොති තථාගකතො පරං

මරණා, ඉදකමවසච්චංකමොඝමඤ්ඤන්තිවා; නකෙොති තථාගකතොපරංමරණා, 

ඉදකමව සච්චං කමොඝමඤ්ඤන්ති වා; කෙොති ච න ච කෙොති තථාගකතො පරං

මරණා, ඉදකමව සච්චං කමොඝමඤ්ඤන්ති වා; කනව කෙොති න න කෙොති

තථාගකතො පරං මරණා, ඉදකමව සච්චං කමොඝමඤ්ඤන්ති වාः  යා එවරූපා
දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො දිට්ඨිවිසූොයිෙං දිට්ඨිවිප් න්දිතං 

දිට්ඨිසංකයොජනං ගාකෙො පතිට්ඨාකෙො අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො

මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියාසග්ගාකෙො – අයං වුච්චති

ඉදංසච්චාභිනිකවකසො ොයගන්කථො. ඨකපත්වා සීෙබ්බ්තපරාමාසං ොයගන්ථං

සබ්බ්ාපිමිච්ඡාදිට්ඨි ඉදංසච්චාභිනිකවකසොොයගන්කථො. 

ඉකමධම්මාගන්ථා. 

1145. ෙතකම ධම්මා කනො ගන්ථා? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා 

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාකනොගන්ථා. 

1146. ෙතකම ධම්මා ගන්ථනියා? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා ගන්ථනියා. 

1147. ෙතකම ධම්මා අගන්ථනියා? අපරියාපන්නාමග්ගා ච, මග්ග ොනිච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅගන්ථනියා. 

1148. ෙතකම ධම්මා ගන්ථසම්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

සම්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා 

ගන්ථසම්පයුත්තා. 

1149. ෙතකම ධම්මාගන්ථවිප්පයුත්තා? කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා 

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, සබ්බ්ඤ්චරූපංඅසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකම ධම්මාගන්ථවිප්පයුත්තා. 

1150. ෙතකම ධම්මාගන්ථාකචවගන්ථනියාච? කතවගන්ථාගන්ථාකචව

ගන්ථනියාච. 
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1151. ෙතකම ධම්මා ගන්ථනියා කචව කනො ච ගන්ථා? කතහි ධම්කමහි කය

ධම්මා ගන්ථනියා, කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා සාසවා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; 

රූපක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො –ඉකමධම්මාගන්ථනියාකචව

කනොචගන්ථා. 

1152. ෙතකම ධම්මාගන්ථාකචවගන්ථසම්පයුත්තාච? සීෙබ්බ්තපරාමාකසො

ොයගන්කථො අභිජ්ඣාොයගන්කථන ගන්කථො කචව ගන්ථසම්පයුත්කතො ච, 

අභිජ්ඣාොයගන්කථො සීෙබ්බ්තපරාමාකසන ොයගන්කථන ගන්කථො කචව

ගන්ථසම්පයුත්කතො ච, ඉදංසච්චාභිනිකවකසො ොයගන්කථො

අභිජ්ඣාොයගන්කථන ගන්කථො කචව ගන්ථසම්පයුත්කතො ච, 

අභිජ්ඣාොයගන්කථො ඉදංසච්චාභිනිකවකසන ොයගන්කථන ගන්කථො කචව

ගන්ථසම්පයුත්කතොච– ඉකමධම්මාගන්ථාකචවගන්ථසම්පයුත්තාච. 

1153. ෙතකම ධම්මාගන්ථසම්පයුත්තාකචවකනොචගන්ථා? කතහි ධම්කමහි

කය ධම්මා සම්පයුත්තා, කත ධම්කම ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො– ඉකම ධම්මාගන්ථසම්පයුත්තාකචවකනොචගන්ථා. 

1154. ෙතකම ධම්මාගන්ථවිප්පයුත්තාගන්ථනියා? කතහිධම්කමහිකයධම්මා 

විප්පයුත්තා සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, 

අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

ගන්ථවිප්පයුත්තා ගන්ථනියා. 

1155. ෙතකම ධම්මාගන්ථවිප්පයුත්තාඅගන්ථනියා? අපරියාපන්නාමග්ගාච, 

මග්ග ොනිච, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාගන්ථවිප්පයුත්තාඅගන්ථනියා. 

ඔඝකගොච්ඡෙං 

1156. ෙතකම ධම්මා ඔඝා? චත්තාකරො ඔඝා…කප.… ඉකම ධම්මා

ඔඝවිප්පයුත්තාඔඝනියා. 

කයොගකගොච්ඡෙං 

1157. ෙතකම ධම්මා කයොගා? චත්තාකරො කයොගා…කප.… ඉකම ධම්මා

කයොගවිප්පයුත්තාකයොගනියා. 

නීවරණකගොච්ඡෙං 

1158. ෙතකම ධම්මා නීවරණා? ඡ නීවරණා [නීවරණානි )සයා.(] – 

ොමච්ඡන්දනීවරණං, බ්යාපාදනීවරණං, ථිනමිද්ධනීවරණං, 

උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, විචිකිච්ඡානීවරණං, අවිජ්ජානීවරණං. 
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1159. තත්ථ ෙතමං ොමච්ඡන්දනීවරණං? කයො ොකමසු ොමච්ඡන්කදො

ොමරාකගො ොමනන්දීොමතණ්ොොමසිකනකෙොොමපරිළාකෙොොමමුච්ඡා

ොමජ්කඣොසානං–ඉදංවුච්චති ොමච්ඡන්දනීවරණං. 

1160. තත්ථ ෙතමංබ්යාපාදනීවරණං? අනත්ථංකමඅචරීතිආඝාකතොජායති, 

අනත්ථං කම චරතීති ආඝාකතො ජායති; අනත්ථං කම චරිස්සතීති ආඝාකතො

ජායති; පියස්සකමමනාපස්සඅනත්ථංඅචරි…කප.… අනත්ථංචරති…කප.…

අනත්ථං චරිස්සතීති ආඝාකතො ජායති, අප්පියස්ස කම අමනාපස්ස අත්ථං

අචරි…කප.… අත්ථං චරති…කප.… අත්ථං චරිස්සතීති ආඝාකතො ජායති, 

අට්ඨාකන වා පන ආඝාකතො ජායති. කයො එවරූකපො චිත්තස්ස ආඝාකතො

පටිඝාකතො පටිඝං පටිවිකරොකධො කෙොකපො පකෙොකපො සම්පකෙොකපො කදොකසො

පකදොකසො සම්පකදොකසො චිත්තස්ස බ්යාපත්ති මකනොපකදොකසො කෙොකධො

කුජ්ඣනාකුජ්ඣිතත්තං කදොකසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා

බ්යාපජ්ජිතත්තං විකරොකධො පටිවිකරොකධො චණ්ඩික්ෙං අසුකරොකපො

අනත්තමනතාචිත්තස්ස–ඉදංවුච්චති බ්යාපාදනීවරණං. 

1161. තත්ථ ෙතමංථිනමිද්ධනීවරණං? අත්ථිථිනං, අත්ථිමිද්ධං. 

1162. තත්ථ ෙතමංථිනං? යාචිත්තස්සඅෙල්ෙතාඅෙම්මඤ්ඤතාඔලීයනා

සල්ලීයනා ලීනං ලීයනා ලීයිතත්තං ථිනං ථියනා ථියිතත්තං චිත්තස්ස – ඉදං

වුච්චති ථිනං. 

1163. තත්ථ ෙතමංමිද්ධං? යාොයස්සඅෙල්ෙතාඅෙම්මඤ්ඤතාඔනාකෙො

පරිකයොනාකෙො අන්කතොසකමොකරොකධො මිද්ධං කසොප්පං පචොයිො කසොප්පං

සුපනාසුපිතත්තං–ඉදංවුච්චතිමිද්ධං.ඉති ඉදඤ්චථිනං, ඉදඤ්චමිද්ධං–ඉදං

වුච්චතිථිනමිද්ධනීවරණං. 

1164. තත්ථ ෙතමං උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං? අත්ථි උද්ධච්චං, අත්ථි

කුක්කුච්චං. 

1165. තත්ථ ෙතමංඋද්ධච්චං? යංචිත්තස්සඋද්ධච්චං අවූපසකමොකචතකසො

වික්කඛකපොභන්තත්තං චිත්තස්ස–ඉදංවුච්චතිඋද්ධච්චං. 

1166. තත්ථ ෙතමං කුක්කුච්චං? අෙප්පිකය ෙප්පියසඤ්ඤිතා, ෙප්පිකය 

අෙප්පියසඤ්ඤිතා, අවජ්කජ වජ්ජසඤ්ඤිතා, වජ්කජ අවජ්ජසඤ්ඤිතා. යං

එවරූපං කුක්කුච්චං කුක්කුච්චායනා කුක්කුච්චායිතත්තං කචතකසො

විප්පටිසාකරොමකනොවිකෙකඛො – ඉදංවුච්චතිකුක්කුච්චං.ඉතිඉදඤ්චඋද්ධච්චං, 

ඉදඤ්ච කුක්කුච්චං–ඉදංවුච්චතිඋද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං. 
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1167. තත්ථ ෙතමංවිචිකිච්ඡානීවරණං? සත්ථරිෙඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති, ධම්කම

ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, සඞ්කඝෙඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති, සික්ඛායෙඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, අපරන්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්තාපරන්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්කනසු

ධම්කමසුෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති. යා එවරූපාෙඞ්ඛාෙඞ්ඛායනා ෙඞ්ඛායිතත්තං

විමති විචිකිච්ඡා ද්කවළ්ෙෙං ද්කවධාපකථො සංසකයො අකනෙංසග්ගාකෙො 

ආසප්පනාපරිසප්පනාඅපරිකයොගාෙනාථම්භිතත්තංචිත්තස්සමකනොවිකෙකඛො

–ඉදංවුච්චති විචිකිච්ඡානීවරණං. 

1168. තත්ථ ෙතමං අවිජ්ජානීවරණං? දුක්කඛ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදකය

අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිකරොකධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිකරොධගාමිනියා පටිපදාය

අඤ්ඤාණං, පුබ්බ්න්කත අඤ්ඤාණං, අපරන්කත අඤ්ඤාණං, 

පුබ්බ්න්තාපරන්කතඅඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්කනසු ධම්කමසු

අඤ්ඤාණංः  යං එවරූපං අඤ්ඤාණං අදස්සනං අනභිසමකයො අනනුකබ්ොකධො

අසම්කබ්ොකධො අප්පටිකවකධො අසංගාෙනා අපරිකයොගාෙනා අසමකපක්ඛනා

අපච්චකවක්ඛණා අපච්චක්ඛෙම්මං දුම්කමජ්ඣං බ්ාෙයං අසම්පජඤ්ඤං

කමොකෙො පකමොකෙො සම්කමොකෙො අවිජ්ජා අවිජ්කජොකඝො අවිජ්ජාකයොකගො

අවිජ්ජානුසකයොඅවිජ්ජාපරියුට්ඨානංඅවිජ්ජාෙඞ්ගීකමොකෙොඅකුසෙමූෙං– ඉදං

වුච්චතිඅවිජ්ජානීවරණං. 

ඉකමධම්මානීවරණා. 

1169. ෙතකම ධම්මා කනො නීවරණා? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා 

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාකනොනීවරණා. 

1170. ෙතකම ධම්මා නීවරණියා? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා නීවරණියා. 

1171. ෙතකම ධම්මා අනීවරණියා? අපරියාපන්නා මග්ගා ච, මග්ග ොනිච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅනීවරණියා. 

1172. ෙතකම ධම්මා නීවරණසම්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

සම්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

නීවරණසම්පයුත්තා. 
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1173. ෙතකම ධම්මා නීවරණවිප්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා 

විප්පයුත්තාකවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, 

අසඞ්ඛතාච ධාතු–ඉකමධම්මානීවරණවිප්පයුත්තා. 

1174. ෙතකම ධම්මා නීවරණා කචව නීවරණියා ච? තාකනව නීවරණානි

නීවරණාකචවනීවරණියාච. 

1175. ෙතකම ධම්මානීවරණියාකචවකනොචනීවරණා? කතහිධම්කමහිකය

ධම්මා නීවරණියා, කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා සාසවා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; 

රූපක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො –ඉකමධම්මානීවරණියාකචව

කනොචනීවරණා. 

1176. ෙතකම ධම්මා නීවරණා කචව නීවරණසම්පයුත්තා ච? 

ොමච්ඡන්දනීවරණං අවිජ්ජානීවරකණන නීවරණඤ්කචව

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජානීවරණං ොමච්ඡන්දනීවරකණන

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, බ්යාපාදනීවරණං අවිජ්ජානීවරකණන

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජානීවරණං බ්යාපාදනීවරකණන 

නීවරණඤ්කචවනීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, ථිනමිද්ධනීවරණංඅවිජ්ජානීවරකණන

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජානීවරණංථිනමිද්ධනීවරකණන

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චනීවරණංඅවිජ්ජානීවරකණන

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජානීවරණංඋද්ධච්චනීවරකණන 

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, කුක්කුච්චනීවරණං

අවිජ්ජානීවරකණන නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජානීවරණං

කුක්කුච්චනීවරකණන නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, 

විචිකිච්ඡානීවරණං අවිජ්ජානීවරකණන නීවරණඤ්කචව 

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජානීවරණං විචිකිච්ඡානීවරකණන

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, ොමච්ඡන්දනීවරණං

උද්ධච්චනීවරකණන නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, 

උද්ධච්චනීවරණං ොමච්ඡන්දනීවරකණන නීවරණඤ්කචව 

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, බ්යාපාදනීවරණංඋද්ධච්චනීවරකණනනීවරණඤ්කචව 

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චනීවරණංබ්යාපාදනීවරකණනනීවරණඤ්කචව 

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, ථිනමිද්ධනීවරණං උද්ධච්චනීවරකණන

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චනීවරණං

ථිනමිද්ධනීවරකණන නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, 
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කුක්කුච්චනීවරණං උද්ධච්චනීවරකණන නීවරණඤ්කචව 

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චනීවරණං කුක්කුච්චනීවරකණන 

නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, විචිකිච්ඡානීවරණං

උද්ධච්චනීවරකණන නීවරණඤ්කචව නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, 

උද්ධච්චනීවරණං විචිකිච්ඡානීවරකණන නීවරණඤ්කචව

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, අවිජ්ජානීවරණංඋද්ධච්චනීවරකණනනීවරණඤ්කචව 

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චනීවරණංඅවිජ්ජානීවරකණනනීවරණඤ්කචව 

නීවරණසම්පයුත්තඤ්ච–ඉකමධම්මානීවරණාකචවනීවරණසම්පයුත්තාච. 

1177. ෙතකම ධම්මා නීවරණසම්පයුත්තා කචව කනො ච නීවරණා? කතහි

ධම්කමහි කය ධම්මා සම්පයුත්තා, කත ධම්කම ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා 

නීවරණසම්පයුත්තාකචවකනොචනීවරණා. 

1178. ෙතකම ධම්මා නීවරණවිප්පයුත්තා නීවරණියා? කතහි ධම්කමහි කය

ධම්මා විප්පයුත්තා සාසවා කුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, 

අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

නීවරණවිප්පයුත්තානීවරණියා. 

1179. ෙතකම ධම්මානීවරණවිප්පයුත්තාඅනීවරණියා? අපරියාපන්නාමග්ගා

ච, මග්ග ොනි ච, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා නීවරණවිප්පයුත්තා

අනීවරණියා. 

පරාමාසකගොච්ඡෙං 

1180. ෙතකම ධම්මාපරාමාසා? දිට්ඨිපරාමාකසො. 

1181. තත්ථ ෙතකමොදිට්ඨිපරාමාකසො? සස්සකතොකෙොකෙොතිවා, අසස්සකතො

කෙොකෙොතිවා, අන්තවාකෙොකෙොතිවා, අනන්තවාකෙොකෙොතිවා, තංජීවංතං 

සරීරන්ති වා, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති වා, කෙොති තථාගකතො පරං

මරණාති වා, න කෙොති තථාගකතො පරං මරණාති වා, කෙොති ච න ච කෙොති

තථාගකතො පරං මරණාති වා, කනව කෙොති න න කෙොති තථාගකතො පරං

මරණාති වාः  යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො
දිට්ඨිවිසූොයිෙං දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසංකයොජනං ගාකෙො පතිට්ඨාකෙො

අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං

විපරියාසග්ගාකෙො – අයං වුච්චති දිට්ඨිපරාමාකසො. සබ්බ්ාපි මිච්ඡාදිට්ඨි

දිට්ඨිපරාමාකසො. 
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ඉකමධම්මාපරාමාසා. 

1182. ෙතකම ධම්මා කනො පරාමාසා? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාකනොපරාමාසා. 

1183. ෙතකම ධම්මා පරාමට්ඨා? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාපරාමට්ඨා. 

1184. ෙතකම ධම්මා අපරාමට්ඨා? අපරියාපන්නා මග්ගා ච, මග්ග ොනි ච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅපරාමට්ඨා. 

1185. ෙතකම ධම්මා පරාමාසසම්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

සම්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා 

පරාමාසසම්පයුත්තා. 

1186. ෙතකම ධම්මා පරාමාසවිප්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා 

විප්පයුත්තාකවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, 

අසඞ්ඛතාච ධාතු–ඉකමධම්මාපරාමාසවිප්පයුත්තා. 

1187. ෙතකම ධම්මා පරාමාසා කචව පරාමට්ඨා ච? ස්කවව පරාමාකසො

පරාමාකසොකචවපරාමට්කඨොච. 

1188. ෙතකම ධම්මාපරාමට්ඨාකචවකනොචපරාමාසා? කතහිධම්කමහිකය

ධම්මා පරාමට්ඨා, කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා සාසවා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; 

රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා පරාමට්ඨා කචව

කනොචපරාමාසා. 

1189. ෙතකම ධම්මා පරාමාසවිප්පයුත්තා පරාමට්ඨා? කතහි ධම්කමහි කය

ධම්මා විප්පයුත්තා සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, 

රූපාවචරාඅරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො –ඉකම

ධම්මාපරාමාසවිප්පයුත්තාපරාමට්ඨා. 

1190. ෙතකම ධම්මාපරාමාසවිප්පයුත්තාඅපරාමට්ඨා? අපරියාපන්නාමග්ගා

ච, මග්ග ොනි ච, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා පරාමාසවිප්පයුත්තා

අපරාමට්ඨා. 
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මෙන්තරදුෙං 

1191. ෙතකම ධම්මා සාරම්මණා? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාසාරම්මණා. 

1192. ෙතකම ධම්මාඅනාරම්මණා? සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම

ධම්මා අනාරම්මණා. 

1193. ෙතකම ධම්මා චිත්තා? චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, කසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්ොවිඤ්ඤාණං, ොයවිඤ්ඤාණං, මකනොධාතු, 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉකමධම්මා චිත්තා. 

1194. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තා? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා කනො

චිත්තා. 

1195. ෙතකම ධම්මා කචතසිො? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා කචතසිො. 

1196. ෙතකම ධම්මා අකචතසිො? චිත්තඤ්ච, සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච

ධාතු–ඉකමධම්මා අකචතසිො. 

1197. ෙතකම ධම්මා චිත්තසම්පයුත්තා? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො– ඉකමධම්මාචිත්තසම්පයුත්තා. 

1198. ෙතකම ධම්මාචිත්තවිප්පයුත්තා? සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු – 

ඉකම ධම්මා චිත්තවිප්පයුත්තා. චිත්තං න වත්තබ්බ්ං – චිත්කතන 

සම්පයුත්තන්තිපි, චිත්කතනවිප්පයුත්තන්තිපි. 

1199. ෙතකම ධම්මා චිත්තසංසට්ඨා? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–ඉකම ධම්මාචිත්තසංසට්ඨා. 

1200. ෙතකම ධම්මා චිත්තවිසංසට්ඨා? සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතා චධාතු –

ඉකමධම්මා චිත්තවිසංසට්ඨා.චිත්තංනවත්තබ්බ්ං–චිත්කතනසංසට්ඨන්තිපි, 

චිත්කතන විසංසට්ඨන්තිපි. 

1201. ෙතකම ධම්මාචිත්තසමුට්ඨානා? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො; ොයවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්ති; යං වා පනඤ්ඤම්පි අත්ථි

රූපං චිත්තජං චිත්තකෙතුෙං චිත්තසමුට්ඨානං රූපායතනං සද්දායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස
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ෙහුතා රූපස්සමුදුතාරූපස්සෙම්මඤ්ඤතාරූපස්සඋපචකයොරූපස්ස සන්තති

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉකමධම්මාචිත්තසමුට්ඨානා. 

1202. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසමුට්ඨානා? චිත්තඤ්ච, අවකසසඤ්ච රූපං, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාකනොචිත්තසමුට්ඨානා. 

1203. ෙතකම ධම්මාචිත්තසෙභුකනො? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, ොයවිඤ්ඤත්ති, වචීවිඤ්ඤත්ති – ඉකම ධම්මා

චිත්තසෙභුකනො. 

1204. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසෙභුකනො? චිත්තඤ්ච, අවකසසඤ්ච රූපං, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මා කනොචිත්තසෙභුකනො. 

1205. ෙතකම ධම්මා චිත්තානුපරිවත්තිකනො? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, ොයවිඤ්ඤත්ති, වචීවිඤ්ඤත්ති–ඉකම

ධම්මාචිත්තානුපරිවත්තිකනො. 

1206. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තානුපරිවත්තිකනො? චිත්තඤ්ච, අවකසසඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු– ඉකමධම්මාකනොචිත්තානුපරිවත්තිකනො. 

1207. ෙතකම ධම්මා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. 

1208. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා? චිත්තඤ්ච, සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. 

1209. ෙතකම ධම්මා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනො? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනො. 

1210. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනො? චිත්තඤ්ච, 

සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා කනො

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනො. 

1211. ෙතකම ධම්මා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො? 

කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො. 
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1212. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො? 

චිත්තඤ්ච, සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා කනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො. 

1213. ෙතකම ධම්මා අජ්ඣත්තිො? චක්ඛායතනං…කප.… මනායතනං –

ඉකමධම්මාඅජ්ඣත්තිො. 

1214. ෙතකම ධම්මා බ්ාහිරා? රූපායතනං…කප.… ධම්මායතනං – ඉකම

ධම්මාබ්ාහිරා. 

1215. ෙතකම ධම්මාඋපාදා? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො–

ඉකමධම්මාඋපාදා. 

1216. ෙතකම ධම්මා කනො උපාදා? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, චත්තාකරොචමොභූතා, අසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකමධම්මාකනො උපාදා. 

1217. ෙතකම ධම්මාඋපාදිණ්ණා? සාසවාකුසොකුසොනංධම්මානංවිපාො

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; යඤ්ච රූපං ෙම්මස්ස ෙතත්තා – ඉකම ධම්මා

උපාදිණ්ණා. 

1218. ෙතකම ධම්මාඅනුපාදිණ්ණා? සාසවා කුසොකුසොධම්මාොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; කය

ච ධම්මා කිරියා කනවකුසො නාකුසොන චෙම්මවිපාො, යඤ්ච රූපංන

ෙම්මස්සෙතත්තා, අපරියාපන්නා මග්ගාච, මග්ග ොනිච, අසඞ්ඛතාචධාතු

–ඉකමධම්මාඅනුපාදිණ්ණා. 

උපාදානකගොච්ඡෙං 

1219. ෙතකම ධම්මා උපාදානා? චත්තාරි උපාදානානි – ොමුපාදානං, 

දිට්ඨුපාදානං, සීෙබ්බ්තුපාදානං, අත්තවාදුපාදානං [ොමූපාදානං දිට්ඨූපාදානං 

සීෙබ්බ්තූපාදානංඅත්තවාදූපාදානං)සී.(]. 

1220. තත්ථ ෙතමං ොමුපාදානං? කයො ොකමසු ොමච්ඡන්කදො ොමරාකගො

ොමනන්දී ොමතණ්ො ොමසිකනකෙො ොමපරිළාකෙො ොමමුච්ඡා

ොමජ්කඣොසානං–ඉදංවුච්චති ොමුපාදානං. 

1221. තත්ථ ෙතමංදිට්ඨුපාදානං? නත්ථිදින්නං, නත්ථියිට්ඨං, නත්ථිහුතං, 

නත්ථි සුෙතදුක්ෙටානංෙම්මානං ෙංවිපාකෙො, නත්ථිඅයංකෙොකෙො, නත්ථි
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පකරො කෙොකෙො, නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, නත්ථි සත්තා ඔපපාතිො, නත්ථි

කෙොකෙසමණබ්රාේමණා සම්මග්ගතා [සමග්ගතා )ෙ.(] සම්මාපටිපන්නා, කය

ඉමඤ්ච කෙොෙංපරඤ්චකෙොෙංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිෙත්වාපකවකදන්තීති–

යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො දිට්ඨිවිසූොයිෙං

දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසංකයොජනංගාකෙොපතිට්ඨාකෙොඅභිනිකවකසොපරාමාකසො

කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියාසග්ගාකෙො – ඉදං

වුච්චති දිට්ඨුපාදානං. ඨකපත්වා සීෙබ්බ්තුපාදානඤ්ච අත්තවාදුපාදානඤ්ච

සබ්බ්ාපි මිච්ඡාදිට්ඨිදිට්ඨුපාදානං. 

1222. තත්ථ ෙතමං සීෙබ්බ්තුපාදානං? ඉකතො බ්හිද්ධා සමණබ්රාේමණානං

සීකෙන සුද්ධි, වකතන සුද්ධි, සීෙබ්බ්කතන සුද්ධීති – යා එවරූපා දිට්ඨි

දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො දිට්ඨිවිසූොයිෙං දිට්ඨිවිප් න්දිතං

දිට්ඨිසංකයොජනං ගාකෙො පතිට්ඨාකෙො අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො

මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියාසග්ගාකෙො – ඉදං වුච්චති

සීෙබ්බ්තුපාදානං. 

1223. තත්ථ ෙතමං අත්තවාදුපාදානං? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජකනො අරියානං

අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අකෙොවිකදො අරියධම්කම අවිනීකතො සප්පුරිසානං

අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අකෙොවිකදො සප්පුරිසධම්කම අවිනීකතො රූපං

අත්තකතොසමනුපස්සති, රූපවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනි වාරූපං, රූපස්මිංවා

අත්තානං. කවදනං…කප.… සඤ්ඤං…කප.… සඞ්ඛාකර…කප.… විඤ්ඤාණං

අත්තකතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං. යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං 

දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරොදිට්ඨිවිසූොයිෙං දිට්ඨිවිප් න්දිතංදිට්ඨිසංකයොජනං

ගාකෙො පතිට්ඨාකෙො අභිනිකවකසො පරාමාකසො කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො

මිච්ඡත්තංතිත්ථායතනංවිපරියාසග්ගාකෙො–ඉදං වුච්චතිඅත්තවාදුපාදානං. 

ඉකමධම්මාඋපාදානා. 

1224. ෙතකම ධම්මා කනො උපාදානා? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාකනොඋපාදානා. 

1225. ෙතකම ධම්මා උපාදානියා? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාඋපාදානියා. 
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1226. ෙතකම ධම්මාඅනුපාදානියා? අපරියාපන්නාමග්ගාච, මග්ග ොනිච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅනුපාදානියා. 

1227. ෙතකම ධම්මා උපාදානසම්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

සම්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

උපාදානසම්පයුත්තා. 

1228. ෙතකම ධම්මා උපාදානවිප්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

විප්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඋපාදානවිප්පයුත්තා. 

1229. ෙතකම ධම්මා උපාදානා කචව උපාදානියා ච? තාකනව උපාදානානි

උපාදානාකචව උපාදානියාච. 

1230. ෙතකම ධම්මාඋපාදානියාකචවකනොචඋපාදානා? කතහිධම්කමහිකය

ධම්මා උපාදානියා, කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා සාසවා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; 

රූපක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා උපාදානියාකචව

කනොචඋපාදානා. 

1231. ෙතකම ධම්මා උපාදානා කචව උපාදානසම්පයුත්තා ච? දිට්ඨුපාදානං 

ොමුපාදාකනන උපාදානඤ්කචව උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච, ොමුපාදානං 

දිට්ඨුපාදාකනන උපාදානඤ්කචව උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච, සීෙබ්බ්තුපාදානං

ොමුපාදාකනන උපාදානඤ්කචව උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච, ොමුපාදානං

සීෙබ්බ්තුපාදාකනනඋපාදානඤ්කචව උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච, අත්තවාදුපාදානං

ොමුපාදාකනන උපාදානඤ්කචව උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච, ොමුපාදානං

අත්තවාදුපාදාකනන උපාදානඤ්කචව උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච – ඉකම ධම්මා

උපාදානාකචවඋපාදානසම්පයුත්තාච. 

1232. ෙතකම ධම්මා උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා? කතහි

ධම්කමහි කය ධම්මා සම්පයුත්තා, කත ධම්කම ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

උපාදානසම්පයුත්තාකචවකනොචඋපාදානා. 

1233. ෙතකම ධම්මා උපාදානවිප්පයුත්තා උපාදානියා? කතහි ධම්කමහි කය

ධම්මා විප්පයුත්තා සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකම

ධම්මාඋපාදානවිප්පයුත්තා උපාදානියා. 
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1234. ෙතකම ධම්මාඋපාදානවිප්පයුත්තාඅනුපාදානියා? අපරියාපන්නාමග්ගා

ච, මග්ග ොනි ච, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා උපාදානවිප්පයුත්තා

අනුපාදානියා. 

නික්කඛපෙණ්කඩදුතියභාණවාකරො. 

කිකෙසකගොච්ඡෙං 

1235. ෙතකම ධම්මා කිකෙසා? දස කිකෙසවත්ථූනි – කෙොකභො, කදොකසො, 

කමොකෙො, මාකනො, දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, ථිනං, උද්ධච්චං, අහිරීෙං, අකනොත්තප්පං. 

1236. තත්ථ ෙතකමොකෙොකභො? කයොරාකගොසාරාකගොඅනුනකයොඅනුකරොකධො

නන්දී නන්දීරාකගො චිත්තස්ස සාරාකගො ඉච්ඡා මුච්ඡා අජ්කඣොසානං කගකධො

පලිකගකධො සඞ්කගො පඞ්කෙො එජා මායා ජනිො සඤ්ජනනී සිබ්බිනී ජාලිනී

සරිතාවිසත්තිොසුත්තංවිසටාආයූහිනීදුතියා පණිධිභවකනත්තිවනංවනකථො

සන්ථකවොසිකනකෙොඅකපක්ඛාපටිබ්න්ධුආසාආසිසනා ආසිසිතත්තංරූපාසා

සද්දාසා ගන්ධාසා රසාසා ක ොට්ඨබ්බ්ාසා ොභාසා ධනාසා පුත්තාසා ජීවිතාසා

ජප්පාපජප්පාඅභිජප්පාජප්පාජප්පනා ජප්පිතත්තංකෙොලුප්පංකෙොලුප්පායනා

කෙොලුප්පායිතත්තං පුච්ඡඤ්ජිෙතා සාධුෙමයතා අධම්මරාකගො විසමකෙොකභො

නිෙන්ති නිොමනා පත්ථනා පිෙනා සම්පත්ථනා ොමතණ්ො භවතණ්ො

විභවතණ්ොරූපතණ්ොඅරූපතණ්ොනිකරොධතණ්ොරූපතණ්ොසද්දතණ්ො 

ගන්ධතණ්ො රසතණ්ො ක ොට්ඨබ්බ්තණ්ො ධම්මතණ්ො ඔකඝො කයොකගො 

ගන්කථො උපාදානං ආවරණං නීවරණං ඡාදනං බ්න්ධනං උපක්කිකෙකසො

අනුසකයො පරියුට්ඨානං ෙතා කවවිච්ඡං දුක්ඛමූෙං දුක්ඛනිදානං දුක්ඛප්පභකවො

මාරපාකසො මාරබ්ළිසං මාරවිසකයො තණ්ොනදී තණ්ොජාෙං තණ්ොගද්දුෙං

තණ්ොසමුද්කදොඅභිජ්ඣා කෙොකභොඅකුසෙමූෙං–අයංවුච්චතිකෙොකභො. 

1237. තත්ථ ෙතකමොකදොකසො? අනත්ථංකමඅචරීතිආඝාකතොජායති, අනත්ථං

කමචරතීතිආඝාකතොජායති, අනත්ථං කමචරිස්සතීතිආඝාකතොජායති, පියස්ස

කම මනාපස්ස අනත්ථං අචරි…කප.… අනත්ථං චරති…කප.… අනත්ථං

චරිස්සතීතිආඝාකතොජායති, අප්පියස්සකමඅමනාපස්සඅත්ථං අචරි…කප.…

අත්ථං චරති…කප.… අත්ථං චරිස්සතීතිආඝාකතො ජායති, අට්ඨාකන වා පන

ආඝාකතො ජායති. කයො එවරූකපො චිත්තස්ස ආඝාකතො පටිඝාකතො පටිඝං

පටිවිකරොකධො කෙොකපො පකෙොකපො සම්පකෙොකපො කදොකසො පකදොකසො

සම්පකදොකසො චිත්තස්ස බ්යාපත්ති මකනොපකදොකසො කෙොකධො කුජ්ඣනා

කුජ්ඣිතත්තං කදොකසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා
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බ්යාපජ්ජිතත්තං විකරොකධො පටිවිකරොකධො චණ්ඩික්ෙං අසුකරොකපො

අනත්තමනතාචිත්තස්ස–අයංවුච්චතිකදොකසො. 

1238. තත්ථ ෙතකමොකමොකෙො? දුක්කඛඅඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදකයඅඤ්ඤාණං, 

දුක්ඛනිකරොකධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිකරොධගාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණං, 

පුබ්බ්න්කත අඤ්ඤාණං, අපරන්කත අඤ්ඤාණං, පුබ්බ්න්තාපරන්කත

අඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්කනසු ධම්කමසු අඤ්ඤාණං. යං

එවරූපං අඤ්ඤාණං අදස්සනං අනභිසමකයො අනනුකබ්ොකධො අසම්කබ්ොකධො

අප්පටිකවකධො අසංගාෙනා අපරිකයොගාෙනා අසමකපක්ඛනා අපච්චකවක්ඛණා 

අපච්චක්ඛෙම්මං දුම්කමජ්ඣං බ්ාෙයං අසම්පජඤ්ඤං කමොකෙො පකමොකෙො

සම්කමොකෙො අවිජ්ජා අවිජ්කජොකඝො අවිජ්ජාකයොකගො අවිජ්ජානුසකයො 

අවිජ්ජාපරියුට්ඨානංඅවිජ්ජාෙඞ්ගීකමොකෙොඅකුසෙමූෙං–අයංවුච්චතිකමොකෙො. 

1239. තත්ථ ෙතකමො මාකනො? කසකයයොෙමස්මීති මාකනො, සදිකසොෙමස්මීති

මාකනො, හීකනොෙමස්මීති මාකනො; කයො එවරූකපො මාකනො මඤ්ඤනා

මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නකමො ධකජො සම්පග්ගාකෙො කෙතුෙමයතා

චිත්තස්ස–අයංවුච්චතිමාකනො. 

1240. තත්ථ ෙතමා දිට්ඨි? සස්සකතොකෙොකෙොතිවා, අසස්සකතොකෙොකෙොති

වා, අන්තවාකෙොකෙොතිවා, අනන්තවා කෙොකෙොතිවා, තංජීවංතංසරීරන්ති

වා, අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්තිවා, කෙොතිතථාගකතො පරංමරණාතිවා, න

කෙොති තථාගකතො පරං මරණාති වා, කෙොති ච න ච කෙොති තථාගකතො පරං

මරණාති වා, කනව කෙොති න න කෙොති තථාගකතො පරං මරණාති වාः  යා
එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගෙනං දිට්ඨිෙන්තාකරො දිට්ඨිවිසූොයිෙං

දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසංකයොජනංගාකෙොපතිට්ඨාකෙොඅභිනිකවකසොපරාමාකසො

කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියාසග්ගාකෙො – අයං

වුච්චතිදිට්ඨි.සබ්බ්ාපි මිච්ඡාදිට්ඨිදිට්ඨි. 

1241. තත්ථ ෙතමා විචිකිච්ඡා? සත්ථරිෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, ධම්කමෙඞ්ඛති 

විචිකිච්ඡති, සඞ්කඝ ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති සික්ඛාය ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, අපරන්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්තාපරන්කත ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්කනසු 

ධම්කමසුෙඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිः යාඑවරූපාෙඞ්ඛාෙඞ්ඛායනාෙඞ්ඛායිතත්තං
විමති විචිකිච්ඡා ද්කවළ්ෙෙං ද්කවධාපකථො සංසකයො, අකනෙංසග්ගාකෙො
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ආසප්පනාපරිසප්පනා අපරිකයොගාෙනාථම්භිතත්තංචිත්තස්සමකනොවිකෙකඛො

–අයංවුච්චතිවිචිකිච්ඡා. 

1242. තත්ථ ෙතමංථිනං? යාචිත්තස්සඅෙල්ෙතාඅෙම්මඤ්ඤතාඔලීයනා

සල්ලීයනා ලීනං ලීයනා ලීයිතත්තං ථිනං ථියනා ථියිතත්තං චිත්තස්ස – ඉදං

වුච්චතිථිනං. 

1243. තත්ථ ෙතමංඋද්ධච්චං? යංචිත්තස්සඋද්ධච්චං අවූපසකමොකචතකසො

වික්කඛකපොභන්තත්තං චිත්තස්ස–ඉදංවුච්චතිඋද්ධච්චං. 

1244. තත්ථ ෙතමං අහිරිෙං? යං න හිරීයති හිරියිතබ්කබ්න, න හිරීයති

පාපොනං අකුසොනංධම්මානංසමාපත්තියා–ඉදංවුච්චතිඅහිරිෙං. 

1245. තත්ථ ෙතමංඅකනොත්තප්පං? යංනඔත්තප්පතිඔත්තප්පිතබ්කබ්න, න 

ඔත්තප්පති පාපොනං අකුසොනං ධම්මානං සමාපත්තියා – ඉදං වුච්චති 

අකනොත්තප්පං. 

ඉකමධම්මාකිකෙසා. 

1246. ෙතකම ධම්මා කනො කිකෙසා? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො …කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාකනොකිකෙසා. 

1247. ෙතකම ධම්මා සංකිකෙසිො? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාසංකිකෙසිො. 

1248. ෙතකම ධම්මාඅසංකිකෙසිො? අපරියාපන්නාමග්ගාච, මග්ග ොනිච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅසංකිකෙසිො. 

1249. ෙතකම ධම්මා සංකිලිට්ඨා? තීණිඅකුසෙමූොනි – කෙොකභො, කදොකසො, 

කමොකෙො; තකදෙට්ඨාචකිකෙසා, තංසම්පයුත්කතොකවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං –

ඉකමධම්මාසංකිලිට්ඨා. 

1250. ෙතකම ධම්මා අසංකිලිට්ඨා? කුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, 

රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…
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විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා

අසංකිලිට්ඨා. 

1251. ෙතකම ධම්මා කිකෙසසම්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

සම්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

කිකෙසසම්පයුත්තා. 

1252. ෙතකම ධම්මා කිකෙසවිප්පයුත්තා? කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා

විප්පයුත්තා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්චරූපං, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාකිකෙසවිප්පයුත්තා. 

1253. ෙතකම ධම්මාකිකෙසාකචවසංකිකෙසිොච? කතවකිකෙසාකිකෙසා

කචව සංකිකෙසිොච. 

1254. ෙතකම ධම්මාසංකිකෙසිොකචවකනොචකිකෙසා? කතහිධම්කමහිකය

ධම්මා සංකිකෙසිො, කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා සාසවා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; 

රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා සංකිකෙසිො

කචවකනොචකිකෙසා. 

1255. ෙතකම ධම්මාකිකෙසා කචව සංකිලිට්ඨා ච? කතවකිකෙසාකිකෙසා

කචවසංකිලිට්ඨාච. 

1256. ෙතකම ධම්මාසංකිලිට්ඨාකචවකනොචකිකෙසා? කතහිධම්කමහිකය

ධම්මා සංකිලිට්ඨා, කත ධම්කම ඨකපත්වා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාසංකිලිට්ඨා කචවකනොචකිකෙසා. 

1257. ෙතකම ධම්මා කිකෙසා කචව කිකෙසසම්පයුත්තා ච? කෙොකභො

කමොකෙන කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, කමොකෙො කෙොකභන 

කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, කදොකසො කමොකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, කමොකෙො කදොකසන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, මාකනො කමොකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, කමොකෙො මාකනන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, දිට්ඨි කමොකෙනකිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තා

ච, කමොකෙො දිට්ඨියා කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, විචිකිච්ඡා

කමොකෙන කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තා ච, කමොකෙො විචිකිච්ඡාය 

කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, ථිනං කමොකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කමොකෙොථිකනන කිකෙකසොකචවකිකෙසසම්පයුත්කතො
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ච, උද්ධච්චං කමොකෙන කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කමොකෙො

උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අහිරිෙං කමොකෙන

කිකෙකසො කචවකිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කමොකෙො අහිරිකෙනකිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අකනොත්තප්පං කමොකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කමොකෙො අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, කෙොකභො උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, උද්ධච්චං කෙොකභන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කදොකසො උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, උද්ධච්චං කදොකසන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කමොකෙො උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, උද්ධච්චං කමොකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, මාකනො උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, උද්ධච්චං මාකනන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, දිට්ඨිඋද්ධච්කචනකිකෙකසොකචවකිකෙසසම්පයුත්තා

ච, උද්ධච්චං දිට්ඨියා කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, විචිකිච්ඡා

උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තා ච, උද්ධච්චං විචිකිච්ඡාය

කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, ථිනං උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චං ථිකනන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අහිරිෙං උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චං අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අකනොත්තප්පං උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චං අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කෙොකභො අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අහිරිෙං කෙොකභන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කදොකසො අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අහිරිෙං කදොකසන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කමොකෙො අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අහිරිෙං කමොකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, මාකනො අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අහිරිෙං මාකනන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, දිට්ඨි අහිරිකෙනකිකෙකසො කචවකිකෙසසම්පයුත්තා

ච, අහිරිෙං දිට්ඨියා කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, විචිකිච්ඡා

අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තා ච, අහිරිෙං විචිකිච්ඡාය

කිකෙකසො කචව කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, ථිනං අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව
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කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අහිරිෙං ථිකනන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චං අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අහිරිෙං උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අකනොත්තප්පං අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අහිරිෙං අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කෙොකභො අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අකනොත්තප්පං කෙොකභන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කදොකසො අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අකනොත්තප්පං කදොකසන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, කමොකෙො අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අකනොත්තප්පං කමොකෙන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, මාකනො අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්කතො ච, අකනොත්තප්පං මාකනන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, දිට්ඨි අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තා ච, අකනොත්තප්පං දිට්ඨියා කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, විචිකිච්ඡා අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තා ච, අකනොත්තප්පං විචිකිච්ඡාය කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, ථිනං අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අකනොත්තප්පං ථිකනන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, උද්ධච්චං අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අකනොත්තප්පං උද්ධච්කචන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අහිරිෙං අකනොත්තප්කපන කිකෙකසො කචව 

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච, අකනොත්තප්පං අහිරිකෙන කිකෙකසො කචව

කිකෙසසම්පයුත්තඤ්ච– ඉකමධම්මාකිකෙසාකචවකිකෙසසම්පයුත්තාච. 

1258. ෙතකම ධම්මා කිකෙසසම්පයුත්තා කචව කනො ච කිකෙසා? කතහි

ධම්කමහි කය ධම්මා සම්පයුත්තා කත ධම්කම ඨකපත්වා

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා 

කිකෙසසම්පයුත්තාකචවකනොචකිකෙසා. 

1259. ෙතකම ධම්මා කිකෙසවිප්පයුත්තා සංකිකෙසිො? කතහි ධම්කමහි කය

ධම්මා විප්පයුත්තා සාසවා කුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, 

අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

කිකෙසවිප්පයුත්තා සංකිකෙසිො. 
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1260. ෙතකම ධම්මා කිකෙසවිප්පයුත්තා අසංකිකෙසිො? අපරියාපන්නා

මග්ගා ච, මග්ග ොනිච, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාකිකෙසවිප්පයුත්තා 

අසංකිකෙසිො. 

පිට්ඨිදුෙං 

1261. ෙතකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්ා? තීණි සංකයොජනානි –

සක්ොයදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීෙබ්බ්තපරාමාකසො. 

1262. තත්ථ ෙතමා සක්ොයදිට්ඨි? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජකනො අරියානං

අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අකෙොවිකදො අරියධම්කම අවිනීකතො සප්පුරිසානං

අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අකෙොවිකදො සප්පුරිසධම්කම අවිනීකතො රූපං 

අත්තකතොසමනුපස්සති, රූපවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිංවා 

අත්තානං. කවදනං…කප.… සඤ්ඤං…කප.… සඞ්ඛාකර…කප.… විඤ්ඤාණං

අත්තකතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.යා එවරූපාදිට්ඨිදිට්ඨිගතං…කප.…

විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චති සක්ොයදිට්ඨි. 

1263. තත්ථ ෙතමා විචිකිච්ඡා? සත්ථරි ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති…කප.…

ථම්භිතත්තංචිත්තස්ස මකනොවිකෙකඛො–අයංවුච්චතිවිචිකිච්ඡා. 

1264. තත්ථ ෙතකමොසීෙබ්බ්තපරාමාකසො? ඉකතොබ්හිද්ධාසමණබ්රාේමණානං

සීකෙන සුද්ධි වකතන සුද්ධි සීෙබ්බ්කතන සුද්ධීති – යා එවරූපා දිට්ඨි

දිට්ඨිගතං…කප.… විපරියාසග්ගාකෙො – අයං වුච්චති සීෙබ්බ්තපරාමාකසො.

ඉමානි තීණි සංකයොජනානි, තකදෙට්ඨා ච කිකෙසා, තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං

වචීෙම්මංමකනොෙම්මං–ඉකමධම්මාදස්සකනනපොතබ්බ්ා. 

1265. ෙතකම ධම්මා න දස්සකනන පොතබ්බ්ා? කත ධම්කම ඨකපත්වා

අවකසසා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මානදස්සකනන පොතබ්බ්ා. 

1266. ෙතකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්ා? අවකසකසො කෙොකභො කදොකසො

කමොකෙො, තකදෙට්ඨාචකිකෙසා, තංසම්පයුත්කතොකවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, වචීෙම්මං මකනොෙම්මං –

ඉකමධම්මාභාවනායපොතබ්බ්ා. 
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1267. ෙතකම ධම්මානභාවනායපොතබ්බ්ා? කතධම්කමඨකපත්වාඅවකසසා 

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො …කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මානභාවනායපොතබ්බ්ා. 

1268. ෙතකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුො? තීණි සංකයොජනානි – 

සක්ොයදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීෙබ්බ්තපරාමාකසො. 

1269. තත්ථ ෙතමා සක්ොයදිට්ඨි? ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජකනො අරියානං

අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අකෙොවිකදො අරියධම්කම අවිනීකතො සප්පුරිසානං

අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අකෙොවිකදො සප්පුරිසධම්කම අවිනීකතො රූපං

අත්තකතොසමනුපස්සති, රූපවන්තං වාඅත්තානං, අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිංවා

අත්තානං. කවදනං…කප.… සඤ්ඤං…කප.… සඞ්ඛාකර…කප.… විඤ්ඤාණං

අත්තකතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.යාඑවරූපාදිට්ඨිදිට්ඨිගතං…කප.… 

විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිසක්ොයදිට්ඨි. 

1270. තත්ථ ෙතමා විචිකිච්ඡා? සත්ථරි ෙඞ්ඛති විචිකිච්ඡති…කප.…

ථම්භිතත්තංචිත්තස්ස මකනොවිකෙකඛො–අයංවුච්චතිවිචිකිච්ඡා. 

1271. තත්ථ ෙතකමොසීෙබ්බ්තපරාමාකසො? ඉකතොබ්හිද්ධාසමණබ්රාේමණානං

සීකෙන සුද්ධි වකතන සුද්ධි සීෙබ්බ්කතන සුද්ධීති – යා එවරූපා දිට්ඨි

දිට්ඨිගතං…කප.… විපරියාසග්ගාකෙො – අයං වුච්චති සීෙබ්බ්තපරාමාකසො.

ඉමානි තීණි සංකයොජනානි, තකදෙට්ඨා ච කිකෙසා, තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං – ඉකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුො. තීණි

සංකයොජනානි– සක්ොයදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීෙබ්බ්තපරාමාකසො –ඉකමධම්මා

දස්සකනනපොතබ්බ්ා. තකදෙට්කඨොකෙොකභොකදොකසොකමොකෙො–ඉකමධම්මා

දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතූ. තකදෙට්ඨා ච කිකෙසා, තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, 

වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං–ඉකමධම්මාදස්සකනනපොතබ්බ්කෙතුො. 

1272. ෙතකම ධම්මානදස්සකනනපොතබ්බ්කෙතුො? කතධම්කමඨකපත්වා

අවකසසා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මානදස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුො. 
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1273. ෙතකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්කෙතුො? අවකසකසො කෙොකභො

කදොකසො කමොකෙො – ඉකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්කෙතූ. තකදෙට්ඨා ච

කිකෙසා, තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, 

තංසමුට්ඨානංොයෙම්මං, වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං – ඉකම ධම්මා භාවනාය

පොතබ්බ්කෙතුො. 

1274. ෙතකම ධම්මානභාවනායපොතබ්බ්කෙතුො? කතධම්කමඨකපත්වා

අවකසසා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මානභාවනාය පොතබ්බ්කෙතුො. 

1275. ෙතකම ධම්මා සවිතක්ො? සවිතක්ෙභූමියං ොමාවචකර රූපාවචකර

අපරියාපන්කන, විතක්ෙං ඨකපත්වා, තංසම්පයුත්කතො

කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා සවිතක්ො. 

1276. ෙතකම ධම්මා අවිතක්ො? අවිතක්ෙභූමියං ොමාවචකර රූපාවචකර

අරූපාවචකර අපරියාපන්කන; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; විතක්කෙොච, සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාච ධාතු–ඉකම

ධම්මාඅවිතක්ො. 

1277. ෙතකම ධම්මා සවිචාරා? සවිචාරභූමියං ොමාවචකර රූපාවචකර 

අපරියාපන්කන, විචාරං ඨකපත්වා, තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

සවිචාරා. 

1278. ෙතකම ධම්මා අවිචාරා? අවිචාරභූමියං ොමාවචකර රූපාවචකර

අරූපාවචකර අපරියාපන්කන; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; විචාකරො ච, සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතා චධාතු – ඉකම

ධම්මාඅවිචාරා. 

1279. ෙතකම ධම්මා සප්පීතිො? සප්පීතිෙභූමියං ොමාවචකර රූපාවචකර

අපරියාපන්කන, පීතිං ඨකපත්වා, තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාසප්පීතිො. 

1280. ෙතකම ධම්මා අප්පීතිො? අප්පීතිෙභූමියං ොමාවචකර රූපාවචකර

අරූපාවචකර අපරියාපන්කන; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; පීතිච, සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු– ඉකමධම්මා

අප්පීතිො. 
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1281. ෙතකම ධම්මා පීතිසෙගතා? පීතිභූමියං ොමාවචකර රූපාවචකර

අපරියාපන්කන, පීතිං ඨකපත්වා, තංසම්පයුත්කතො කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාපීතිසෙගතා. 

1282. ෙතකම ධම්මාන පීතිසෙගතා? නපීතිභූමියංොමාවචකරරූපාවචකර

අරූපාවචකර අපරියාපන්කන; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; පීතිච, සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මා

නපීතිසෙගතා. 

1283. ෙතකම ධම්මා සුඛසෙගතා? සුඛභූමියං ොමාවචකර රූපාවචකර

අපරියාපන්කන, සුඛං ඨකපත්වා, තංසම්පයුත්කතො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා සුඛසෙගතා. 

1284. ෙතකම ධම්මා නසුඛසෙගතා? නසුඛභූමියංොමාවචකරරූපාවචකර

අරූපාවචකර අපරියාපන්කන; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; සුඛඤ්ච, සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම

ධම්මානසුඛසෙගතා. 

1285. ෙතකම ධම්මා උකපක්ඛාසෙගතා? උකපක්ඛාභූමියං ොමාවචකර

රූපාවචකර අරූපාවචකර අපරියාපන්කන, උකපක්ඛං ඨකපත්වා, 

තංසම්පයුත්කතො සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො

–ඉකමධම්මා උකපක්ඛාසෙගතා. 

1286. ෙතකම ධම්මානඋකපක්ඛාසෙගතා? නඋකපක්ඛාභූමියංොමාවචකර

රූපාවචකර අපරියාපන්කන, කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, 

උකපක්ඛා ච, සබ්බ්ඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉකම ධම්මා න

උකපක්ඛාසෙගතා. 

1287. ෙතකම ධම්මාොමාවචරා? කෙට්ඨකතොඅවිචිනිරයංපරියන්තංෙරිත්වා, 

උපරිකතො පරනිම්මිතවසවත්තී කදකව [පරනිම්මිතවසවත්තිකදකව )සී. ෙ.(] 

අන්කතො ෙරිත්වා, යං එතස්මිං අන්තකර එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා

ඛන්ධධාතුආයතනා, රූපංකවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණං–ඉකමධම්මා

ොමාවචරා. 

1288. ෙතකම ධම්මානොමාවචරා? රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා–

ඉකමධම්මාන ොමාවචරා. 
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1289. ෙතකම ධම්මා රූපාවචරා? කෙට්ඨකතො බ්රේමකෙොෙං පරියන්තං

ෙරිත්වා, උපරිකතො අෙනිට්කඨ කදකව [අෙනිට්ඨකදකව )සී. ෙ.(] අන්කතො

ෙරිත්වා, යංඑතස්මිං අන්තකරඑත්ථාවචරාඑත්ථපරියාපන්නාසමාපන්නස්ස

වාඋපපන්නස්සවා දිට්ඨධම්මසුඛවිොරිස්ස [දිට්ඨධම්මසුඛවිොරස්ස )ෙ.(] වා

චිත්තකචතසිොධම්මා–ඉකමධම්මාරූපාවචරා. 

1290. ෙතකම ධම්මානරූපාවචරා? ොමාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා–

ඉකම ධම්මානරූපාවචරා. 

1291. ෙතකම ධම්මා අරූපාවචරා? කෙට්ඨකතො ආොසානඤ්චායතනුපකග

කදකවපරියන්තංෙරිත්වා, උපරිකතො කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනුපකගකදකව

අන්කතො ෙරිත්වා, යං එතස්මිං අන්තකර එත්ථාවචරා එත්ථ පරියාපන්නා

සමාපන්නස්සවාඋපපන්නස්සවාදිට්ඨධම්මසුඛවිොරිස්සවා චිත්තකචතසිො

ධම්මා–ඉකමධම්මාඅරූපාවචරා. 

1292. ෙතකම ධම්මානඅරූපාවචරා? ොමාවචරා, රූපාවචරා, අපරියාපන්නා–

ඉකමධම්මාන අරූපාවචරා. 

1293. ෙතකම ධම්මා පරියාපන්නා? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා පරියාපන්නා. 

1294. ෙතකම ධම්මා අපරියාපන්නා? මග්ගාච, මග්ග ොනිච, අසඞ්ඛතාච

ධාතු–ඉකමධම්මා අපරියාපන්නා. 

1295. ෙතකම ධම්මානියයානිො? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා – ඉකම

ධම්මානියයානිො. 

1296. ෙතකම ධම්මා අනියයානිො? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මා අනියයානිො. 

1297. ෙතකම ධම්මා නියතා? පඤ්ච ෙම්මානි ආනන්තරිොනි, යා ච

මිච්ඡාදිට්ඨිනියතා, චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා–ඉකම ධම්මානියතා. 

1298. ෙතකම ධම්මා අනියතා? කත ධම්කම ඨකපත්වා අවකසසා

කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 
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අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, සබ්බ්ඤ්ච

රූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකමධම්මාඅනියතා. 

1299. ෙතකම ධම්මා සඋත්තරා? සාසවා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා; රූපක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා සඋත්තරා. 

1300. ෙතකම ධම්මා අනුත්තරා? අපරියාපන්නා මග්ගා ච, මග්ග ොනි ච, 

අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅනුත්තරා. 

1301. ෙතකම ධම්මා සරණා? තීණි අකුසෙමූොනි කෙොකභො, කදොකසො, 

කමොකෙො; තකදෙට්ඨාච කිකෙසා, තංසම්පයුත්කතොකවදනාක්ඛන්කධො…කප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං, වචීෙම්මං, මකනොෙම්මං –

ඉකමධම්මාසරණා. 

1302. ෙතකම ධම්මාඅරණා? කුසොබ්යාෙතාධම්මාොමාවචරා, රූපාවචරා, 

අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා; කවදනාක්ඛන්කධො…කප.…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, 

සබ්බ්ඤ්චරූපං, අසඞ්ඛතාචධාතු–ඉකම ධම්මාඅරණා. 

අභිධම්මදුෙං. 

සුත්තන්තිෙදුෙනික්කඛපං 

1303. ෙතකම ධම්මා විජ්ජාභාගිකනො? විජ්ජාය සම්පයුත්තො ධම්මා – ඉකම

ධම්මා විජ්ජාභාගිකනො. 

1304. ෙතකම ධම්මාඅවිජ්ජාභාගිකනො? අවිජ්ජාය සම්පයුත්තොධම්මා–ඉකම 

ධම්මාඅවිජ්ජාභාගිකනො. 

1305. ෙතකම ධම්මා විජ්ජූපමා? කෙට්ඨිකමසු තීසු අරියමග්කගසු පඤ්ඤා –

ඉකමධම්මා විජ්ජූපමා. 

1306. ෙතකම ධම්මාවජිරූපමා? උපරිට්ඨිකම අරෙත්තමග්කගපඤ්ඤා–ඉකම 

ධම්මාවජිරූපමා. 

1307. ෙතකම ධම්මා බ්ාො? අහිරීෙඤ්ච අකනොත්තප්පඤ්ච – ඉකම ධම්මා

බ්ාො.සබ්කබ්පිඅකුසො ධම්මාබ්ාො. 

1308. ෙතකම ධම්මාපණ්ඩිතා? හිරීචඔත්තප්පඤ්ච–ඉකම ධම්මාපණ්ඩිතා.

සබ්කබ්පිකුසොධම්මාපණ්ඩිතා. 
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1309. ෙතකම ධම්මාෙණ්ො? අහිරීෙඤ්ච අකනොත්තප්පඤ්ච – ඉකමධම්මා

ෙණ්ො.සබ්කබ්පිඅකුසො ධම්මාෙණ්ො. 

1310. ෙතකම ධම්මා සුක්ො? හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච – ඉකම ධම්මා සුක්ො? 

සබ්කබ්පිකුසොධම්මා සුක්ො. 

1311. ෙතකම ධම්මාතපනීයා? ොයදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං, මකනොදුච්චරිතං–

ඉකමධම්මාතපනීයා. සබ්කබ්පිඅකුසොධම්මාතපනීයා. 

1312. ෙතකම ධම්මා අතපනීයා? ොයසුචරිතං, වචීසුචරිතං, මකනොසුචරිතං –

ඉකමධම්මාඅතපනීයා. සබ්කබ්පිකුසොධම්මාඅතපනීයා. 

1313. ෙතකම ධම්මාඅධිවචනා? යාකතසංකතසංධම්මානංසඞ්ඛාසමඤ්ඤා

පඤ්ඤත්ති කවොොකරො නාමං නාමෙම්මං නාමකධයයං නිරුත්ති බ්යඤ්ජනං

අභිොකපො–ඉකමධම්මාඅධිවචනා.සබ්කබ්ව ධම්මාඅධිවචනපථා. 

1314. ෙතකම ධම්මානිරුත්ති? යාකතසංකතසංධම්මානංසඞ්ඛාසමඤ්ඤා 

පඤ්ඤත්ති කවොොකරො නාමං නාමෙම්මං නාමකධයයං නිරුත්ති බ්යඤ්ජනං

අභිොකපො–ඉකම ධම්මානිරුත්ති.සබ්කබ්වධම්මානිරුත්තිපථා. 

1315. ෙතකම ධම්මාපඤ්ඤත්ති? යාකතසංකතසංධම්මානංසඞ්ඛාසමඤ්ඤා

පඤ්ඤත්ති කවොොකරො නාමං නාමෙම්මං නාමකධයයං නිරුත්ති බ්යඤ්ජනං

අභිොකපො–ඉකමධම්මාපඤ්ඤත්ති. සබ්කබ්වධම්මාපඤ්ඤත්තිපථා. 

1316. තත්ථ ෙතමං නාමං? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, අසඞ්ඛතා ච ධාතු – ඉදං වුච්චති

නාමං. 

1317. තත්ථ ෙතමංරූපං? චත්තාකරොචමොභූතා, චතුන්නඤ්චමොභූතානං

උපාදාය රූපං–ඉදංවුච්චතිරූපං. 

1318. තත්ථ ෙතමාඅවිජ්ජා? යංඅඤ්ඤාණංඅදස්සනං…කප.…අවිජ්ජාෙඞ්ගී

කමොකෙොඅකුසෙමූෙං–අයං වුච්චතිඅවිජ්ජා. 

1319. තත්ථ ෙතමා භවතණ්ො? කයො භකවසු භවඡන්කදො…කප.…

භවජ්කඣොසානං–අයං වුච්චතිභවතණ්ො. 

1320. තත්ථ ෙතමාභවදිට්ඨි? භවිස්සතිඅත්තාචකෙොකෙොචාති, යාඑවරූපා

දිට්ඨිදිට්ඨිගතං…කප.… විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිභවදිට්ඨි. 
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1321. තත්ථ ෙතමා විභවදිට්ඨි? න භවිස්සති අත්තා ච කෙොකෙො චාති, යා

එවරූපාදිට්ඨි දිට්ඨිගතං…කප.…විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිවිභවදිට්ඨි. 

1322. තත්ථ ෙතමා සස්සතදිට්ඨි? සස්සකතො අත්තා ච කෙොකෙො චාති, යා

එවරූපා දිට්ඨිදිට්ඨිගතං…කප.…විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිසස්සතදිට්ඨි. 

1323. තත්ථ ෙතමාඋච්කඡදදිට්ඨි? උච්ඡිජ්ජිස්සතිඅත්තාචකෙොකෙොචාති, යා

එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං…කප.… විපරියාසග්ගාකෙො – අයං වුච්චති

උච්කඡදදිට්ඨි. 

1324. තත්ථ ෙතමා අන්තවා දිට්ඨි? අන්තවා අත්තා ච කෙොකෙො චාති, යා

එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං…කප.… විපරියාසග්ගාකෙො – අයං වුච්චති අන්තවා

දිට්ඨි. 

1325. තත්ථ ෙතමාඅනන්තවාදිට්ඨි? අනන්තවාඅත්තාචකෙොකෙොචාති, යා

එවරූපා දිට්ඨිදිට්ඨිගතං…කප.…විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිඅනන්තවා

දිට්ඨි. 

1326. තත්ථ ෙතමාපුබ්බ්න්තානුදිට්ඨි? පුබ්බ්න්තංආරබ්භයාඋප්පජ්ජතිදිට්ඨි 

දිට්ඨිගතං…කප.…විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිපුබ්බ්න්තානුදිට්ඨි. 

1327. තත්ථ ෙතමාඅපරන්තානුදිට්ඨි? අපරන්තංආරබ්භයාඋප්පජ්ජතිදිට්ඨි

දිට්ඨිගතං…කප.… විපරියාසග්ගාකෙො–අයංවුච්චතිඅපරන්තානුදිට්ඨි. 

1328. තත්ථ ෙතමං අහිරිෙං? යං න හිරීයති හිරියිතබ්කබ්න, න හිරීයති

පාපොනංඅකුසොනංධම්මානං සමාපත්තියා–ඉදංවුච්චතිඅහිරිෙං. 

1329. තත්ථ ෙතමංඅකනොත්තප්පං? යං නඔත්තප්පතිඔත්තප්පිතබ්කබ්න, න 

ඔත්තප්පති පාපොනං අකුසොනං ධම්මානං සමාපත්තියා – ඉදං වුච්චති 

අකනොත්තප්පං. 

1330. තත්ථ ෙතමා හිරී? යං හිරීයති හිරියිතබ්කබ්න, හිරීයති පාපොනං

අකුසොනංධම්මානංසමාපත්තියා–අයංවුච්චතිහිරී. 

1331. තත්ථ ෙතමංඔත්තප්පං? යංඔත්තප්පතිඔත්තප්පිතබ්කබ්න, ඔත්තප්පති

පාපොනංඅකුසොනං ධම්මානංසමාපත්තියා–ඉදංවුච්චතිඔත්තප්පං. 

1332. තත්ථ ෙතමා කදොවචස්සතා? සෙධම්මිකෙ වුච්චමාකන කදොවචස්සායං

කදොවචස්සියං කදොවචස්සතා විප්පටිකූෙග්ගාහිතා විපච්චනීෙසාතතා අනාදරියං

අනාදරතාඅගාරවතාඅප්පටිස්සවතා– අයංවුච්චතිකදොවචස්සතා. 
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1333. තත්ථ ෙතමා පාපමිත්තතා? කය කත පුග්ගො අස්සද්ධා දුස්සීො

අප්පස්සුතා මච්ඡරිකනො දුප්පඤ්ඤා, යා කතසං කසවනානිකසවනාසංකසවනා

භජනාසම්භජනාභත්තිසම්භත්ති තංසම්පවඞ්ෙතා–අයංවුච්චතිපාපමිත්තතා. 

1334. තත්ථ ෙතමා කසොවචස්සතා? සෙධම්මිකෙ වුච්චමාකන කසොවචස්සායං

කසොවචස්සියං කසොවචස්සතා අප්පටිකූෙග්ගාහිතා අවිපච්චනීෙසාතතා

සගාරවතාසාදරියංසාදරතා සප්පටිස්සවතා–අයංවුච්චතිකසොවචස්සතා. 

1335. තත්ථ ෙතමාෙෙයාණමිත්තතා? කයකතපුග්ගොසද්ධාසීෙවන්කතො

බ්හුස්සුතා චාගවන්කතො පඤ්ඤවන්කතො, යා කතසං කසවනා නිකසවනා

සංකසවනාභජනාසම්භජනාභත්තිසම්භත්ති තංසම්පවඞ්ෙතා –අයංවුච්චති

ෙෙයාණමිත්තතා. 

1336. තත්ථ ෙතමාආපත්තිකුසෙතා? පඤ්චපිආපත්තික්ඛන්ධාආපත්තිකයො, 

සත්තපිආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තිකයො. යාතාසංආපත්තීනංආපත්තිකුසෙතා 

පඤ්ඤා පජානනා…කප.…අකමොකෙොධම්මවිචකයොසම්මාදිට්ඨි–අයංවුච්චති

ආපත්තිකුසෙතා. 

1337. තත්ථ ෙතමා ආපත්තිවුට්ඨානකුසෙතා? යා තාහි ආපත්තීහි

වුට්ඨානකුසෙතා පඤ්ඤා පජානනා…කප.… අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–අයංවුච්චතිආපත්තිවුට්ඨානකුසෙතා. 

1338. තත්ථ ෙතමාසමාපත්තිකුසෙතා? අත්ථි සවිතක්ෙසවිචාරා සමාපත්ති, 

අත්ථිඅවිතක්ෙවිචාරමත්තා සමාපත්ති, අත්ථිඅවිතක්ෙඅවිචාරාසමාපත්ති.යා

තාසං සමාපත්තීනං සමාපත්තිකුසෙතා පඤ්ඤා පජානනා…කප.… අකමොකෙො

ධම්මවිචකයොසම්මාදිට්ඨි–අයංවුච්චති සමාපත්තිකුසෙතා. 

1339. තත්ථ ෙතමා සමාපත්තිවුට්ඨානකුසෙතා? යා තාහි සමාපත්තීහි

වුට්ඨානකුසෙතා පඤ්ඤා පජානනා…කප.… අකමොකෙො ධම්මවිචකයො

සම්මාදිට්ඨි–අයංවුච්චති සමාපත්තිවුට්ඨානකුසෙතා. 

1340. තත්ථ ෙතමා ධාතුකුසෙතා? අට්ඨාරස ධාතුකයො චක්ඛුධාතු රූපධාතු

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, කසොතධාතු සද්දධාතු කසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝානධාතු

ගන්ධධාතු ඝානවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්ොධාතු රසධාතු ජිව්ොවිඤ්ඤාණධාතු, 

ොයධාතු ක ොට්ඨබ්බ්ධාතු ොයවිඤ්ඤාණධාතු, මකනොධාතු ධම්මධාතු 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතු. යා තාසං ධාතූනං ධාතුකුසෙතා පඤ්ඤා 

පජානනා…කප.… අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

ධාතුකුසෙතා. 
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1341. තත්ථ ෙතමාමනසිොරකුසෙතා? යාතාසංධාතූනංමනසිොරකුසෙතා

පඤ්ඤාපජානනා…කප.…අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි–අයංවුච්චති

මනසිොරකුසෙතා. 

1342. තත්ථ ෙතමා ආයතනකුසෙතා? ද්වාදසායතනානි – චක්ඛායතනං, 

රූපායතනං, කසොතායතනං, සද්දායතනං, ඝානායතනං, ගන්ධායතනං, 

ජිව්ොයතනං, රසායතනං, ොයායතනං, ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, 

ධම්මායතනං. යා කතසං ආයතනානං ආයතනකුසෙතා පඤ්ඤා

පජානනා…කප.… අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

ආයතනකුසෙතා. 

1343. තත්ථ ෙතමා පටිච්චසමුප්පාදකුසෙතා? අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා

සළායතනං, සළායතනපච්චයා ස්කසො,  ස්සපච්චයාකවදනා, කවදනාපච්චයා

තණ්ො, තණ්ොපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භකවො, භවපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං කසොෙපරිකදවදුක්ඛකදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති; 

එවකමතස්ස කෙවෙස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදකයො කෙොතීති.යාතත්ථපඤ්ඤා

පජානනා…කප.… අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

පටිච්චසමුප්පාදකුසෙතා. 

1344. තත්ථ ෙතමා ඨානකුසෙතා? කය කය ධම්මා කයසං කයසං ධම්මානං

කෙතූපච්චයා උප්පාදාය [උපාදාය)සී.ෙ.(] තංතංඨානන්ති, යාතත්ථ පඤ්ඤා

පජානනා…කප.… අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

ඨානකුසෙතා. 

1345. තත්ථ ෙතමාඅට්ඨානකුසෙතා? කයකයධම්මාකයසංකයසංධම්මානං

න කෙතූ න පච්චයා උප්පාදාය තං තං අට්ඨානන්ති, යා තත්ථ පඤ්ඤා

පජානනා…කප.… අකමොකෙො ධම්මවිචකයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

අට්ඨානකුසෙතා. 

1346. තත්ථ ෙතකමොඅජ්ජකවො? යාඅජ්ජවතාඅජිම්ෙතාඅවඞ්ෙතාඅකුටිෙතා–

අයං වුච්චතිඅජ්ජකවො. 

1347. තත්ථ ෙතකමො මද්දකවො? යා මුදුතා මද්දවතා අෙක්ඛළතා අෙථිනතා

නීචචිත්තතා–අයංවුච්චති මද්දකවො. 

1348. තත්ථ ෙතමා ඛන්ති? යා ඛන්ති ඛමනතා අධිවාසනතා අචණ්ඩික්ෙං

අනසුකරොකපොඅත්තමනතා චිත්තස්ස–අයංවුච්චතිඛන්ති. 
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1349. තත්ථ ෙතමං කසොරච්චං? කයො ොයිකෙො අවීතික්ෙකමො, වාචසිකෙො

අවීතික්ෙකමො, ොයිෙවාචසිකෙො අවීතික්ෙකමො – ඉදං වුච්චති කසොරච්චං.

සබ්කබ්ොපිසීෙසංවකරොකසොරච්චං. 

1350. තත්ථ ෙතමං සාඛෙයං? යා සා වාචා අණ්ඩො ෙක්ෙසා පරෙටුො

පරාභිසජ්ජනීකෙොධසාමන්තා අසමාධිසංවත්තනිො, තථාරූපිංවාචංපොයයා

සා වාචා කනළා ෙණ්ණසුඛා කපමනීයා ෙදයඞ්ගමා කපොරී බ්හුජනෙන්තා

බ්හුජනමනාපා තථාරූපිං වාචං භාසිතා කෙොති; යා තත්ථ සණ්ෙවාචතා

සඛිෙවාචතාඅ රුසවාචතා–ඉදංවුච්චතිසාඛෙයං. 

1351. තත්ථ ෙතකමොපටිසන්ථාකරො? ද්කවපටිසන්ථාරා–ආමිසපටිසන්ථාකරො

ච ධම්මපටිසන්ථාකරො ච. ඉකධෙච්කචො පටිසන්ථාරකෙො කෙොති

ආමිසපටිසන්ථාකරනවා ධම්මපටිසන්ථාකරනවා–අයංවුච්චතිපටිසන්ථාකරො. 

1352. තත්ථ ෙතමාඉන්ද්රිකයසුඅගුත්තද්වාරතා? ඉකධෙච්කචොචක්ඛුනා රූපං 

දිස්වා නිමිත්තග්ගාහී කෙොති අනුබ්යඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිෙරණකමනං 

චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතංවිෙරන්තං අභිජ්ඣාකදොමනස්සා පාපො අකුසොධම්මා

අන්වාස්සකවයයං, තස්ස සංවරාය න පටිපජ්ජති, න රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 

චක්ඛුන්ද්රිකයන සංවරංආපජ්ජති. කසොකතනසද්දං සුත්වා…කප.… ඝාකනන

ගන්ධං ඝායිත්වා…කප.… ජිව්ොය රසං සායිත්වා…කප.… ොකයන

ක ොට්ඨබ්බ්ං ඵුසිත්වා…කප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය නිමිත්තග්ගාහී කෙොති

අනුබ්යඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිෙරණකමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විෙරන්තං 

අභිජ්ඣාකදොමනස්සාපාපොඅකුසොධම්මාඅන්වාස්සකවයයං, තස්සසංවරාය

න පටිපජ්ජති, න රක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිකය න සංවරං ආපජ්ජති. යා

ඉකමසං ඡන්නංඉන්ද්රියානංඅගුත්තිඅකගොපනාඅනාරක්කඛොඅසංවකරො–අයං

වුච්චති ඉන්ද්රිකයසුඅගුත්තද්වාරතා. 

1353. තත්ථ ෙතමා කභොජකන අමත්තඤ්ඤුතා? ඉකධෙච්කචො අප්පටිසඞ්ඛා

අකයොනිකසොආොරංආොකරති දවාය මදායමණ්ඩනායවිභූසනාය.යාතත්ථ

අසන්තුට්ඨිතාඅමත්තඤ්ඤුතාඅප්පටිසඞ්ඛා කභොජකන–අයංවුච්චතිකභොජකන

අමත්තඤ්ඤුතා. 

1354. තත්ථ ෙතමා ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වාරතා? ඉකධෙච්කචො චක්ඛුනා රූපං

දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී කෙොති න අනුබ්යඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිෙරණකමනං

චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතංවිෙරන්තං අභිජ්ඣාකදොමනස්සා පාපොඅකුසොධම්මා

අන්වාස්සකවයයං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 

චක්ඛුන්ද්රිකය සංවරං ආපජ්ජති. කසොකතන සද්දං සුත්වා…කප.… ඝාකනන
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ගන්ධං ඝායිත්වා…කප.… ජිව්ොය රසං සායිත්වා…කප.… ොකයන

ක ොට්ඨබ්බ්ංඵුසිත්වා…කප.…මනසා ධම්මංවිඤ්ඤායනනිමිත්තග්ගාහීකෙොති

නානුබ්යඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිෙරණකමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විෙරන්තං

අභිජ්ඣාකදොමනස්සාපාපොඅකුසොධම්මා අන්වාස්සකවයයං, තස්සසංවරාය

පටිපජ්ජති, රක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිකය සංවරං ආපජ්ජති. යා ඉකමසං

ඡන්නං ඉන්ද්රියානං ගුත්ති කගොපනා ආරක්කඛො සංවකරො – අයං වුච්චති

ඉන්ද්රිකයසුගුත්තද්වාරතා. 

1355. තත්ථ ෙතමා කභොජකන මත්තඤ්ඤුතා? ඉකධෙච්කචො පටිසඞ්ඛා

කයොනිකසො ආොරං ආොකරති – කනව දවාය න මදාය න මණ්ඩනාය න

විභූසනාය යාවකදව ඉමස්ස ොයස්ස ඨිතියා යාපනාය විහිංසූපරතියා

බ්රේමචරියානුග්ගොය, ඉතිපුරාණඤ්ච කවදනංපටිෙඞ්ඛාමි, නවඤ්චකවදනංන

උප්පාකදස්සාමි, යාත්රා ච කම භවිස්සති අනවජ්ජතා ච  ාසුවිොකරො චාති. යා

තත්ථසන්තුට්ඨිතාමත්තඤ්ඤුතාපටිසඞ්ඛාකභොජකන – අයංවුච්චතිකභොජකන

මත්තඤ්ඤුතා. 

1356. තත්ථ ෙතමං මුට්ඨසච්චං? යා අසති අනනුස්සති අප්පටිස්සති අසති

අසරණතාඅධාරණතාපිොපනතා සම්මුසනතා–ඉදංවුච්චතිමුට්ඨසච්චං. 

1357. තත්ථ ෙතමං අසම්පජඤ්ඤං? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…කප.…

අවිජ්ජාෙඞ්ගී කමොකෙොඅකුසෙමූෙං–ඉදංවුච්චතිඅසම්පජඤ්ඤං. 

1358. තත්ථ ෙතමාසති? යාසතිඅනුස්සතිපටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතා

අපිොපනතා අසම්මුසනතා සති සතින්ද්රියං සතිබ්ෙං සම්මාසති – අයං වුච්චති

සති. 

1359. තත්ථ ෙතමංසම්පජඤ්ඤං? යාපඤ්ඤාපජානනා…කප.…අකමොකෙො

ධම්මවිචකයොසම්මාදිට්ඨි–ඉදං වුච්චතිසම්පජඤ්ඤං. 

1360. තත්ථ ෙතමං පටිසඞ්ඛානබ්ෙං? යා පඤ්ඤා පජානනා…කප.…

අකමොකෙොධම්මවිචකයොසම්මාදිට්ඨි–ඉදං වුච්චතිපටිසඞ්ඛානබ්ෙං. 

1361. තත්ථ ෙතමංභාවනාබ්ෙං? යාකුසොනංධම්මානංආකසවනාභාවනා

බ්හුලීෙම්මං–ඉදංවුච්චති භාවනාබ්ෙං.සත්තපිකබ්ොජ්ඣඞ්ගාභාවනාබ්ෙං. 

1362. තත්ථ ෙතකමොසමකථො? යාචිත්තස්සඨිති…කප.…සම්මාසමාධි–අයං

වුච්චතිසමකථො. 
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1363. තත්ථ ෙතමා විපස්සනා? යා පඤ්ඤා පජානනා…කප.… අකමොකෙො

ධම්මවිචකයොසම්මාදිට්ඨි–අයං වුච්චතිවිපස්සනා. 

1364. තත්ථ ෙතමංසමථනිමිත්තං? යාචිත්තස්සඨිති…කප.…සම්මාසමාධි–

ඉදං වුච්චතිසමථනිමිත්තං. 

1365. තත්ථ ෙතමං පග්ගාෙනිමිත්තං? කයො කචතසිකෙො

වීරියාරම්කභො…කප.…සම්මාවායාකමො–ඉදංවුච්චති පග්ගාෙනිමිත්තං. 

1366. තත්ථ ෙතකමො පග්ගාකෙො? කයො කචතසිකෙො වීරියාරම්කභො…කප.… 

සම්මාවායාකමො–අයංවුච්චතිපග්ගාකෙො. 

1367. තත්ථ ෙතකමොඅවික්කඛකපො? යාචිත්තස්සඨිති…කප.…සම්මාසමාධි–

අයංවුච්චති අවික්කඛකපො. 

1368. තත්ථ ෙතමා සීෙවිපත්ති? කයො ොයිකෙො වීතික්ෙකමො, වාචසිකෙො

වීතික්ෙකමො, ොයිෙවාචසිකෙො වීතික්ෙකමො – අයං වුච්චති සීෙවිපත්ති.

සබ්බ්ම්පිදුස්සිෙයං සීෙවිපත්ති. 

1369. තත්ථ ෙතමා දිට්ඨිවිපත්ති? නත්ථි දින්නං, නත්ථියිට්ඨං, නත්ථිහුතං, 

නත්ථි සුෙතදුක්ෙටානංෙම්මානං ෙංවිපාකෙො, නත්ථිඅයංකෙොකෙො, නත්ථි

පකරො කෙොකෙො, නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, නත්ථි සත්තා ඔපපාතිො, නත්ථි

කෙොකෙ සමණබ්රාේමණා සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්නා කය ඉමඤ්ච කෙොෙං

පරඤ්චකෙොෙංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිෙත්වා පකවකදන්තීතිः යාඑවරූපාදිට්ඨි
දිට්ඨිගතං…කප.… විපරියාසග්ගාකෙො – අයං වුච්චති දිට්ඨිවිපත්ති. සබ්බ්ාපි

මිච්ඡාදිට්ඨිදිට්ඨිවිපත්ති. 

1370. තත්ථ ෙතමා සීෙසම්පදා? කයො ොයිකෙො අවීතික්ෙකමො, වාචසිකෙො

අවීතික්ෙකමො, ොයිෙවාචසිකෙො අවීතික්ෙකමො – අයං වුච්චති සීෙසම්පදා.

සබ්කබ්ොපිසීෙසංවකරොසීෙසම්පදා. 

1371. තත්ථ ෙතමා දිට්ඨිසම්පදා? අත්ථි දින්නං, අත්ථි යිට්ඨං, අත්ථි හුතං, 

අත්ථි සුෙතදුක්ෙටානංෙම්මානං  ෙං විපාකෙො, අත්ථි අයංකෙොකෙො, අත්ථි

පකරො කෙොකෙො, අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා, අත්ථි සත්තා ඔපපාතිො, අත්ථි

කෙොකෙ සමණබ්රාේමණා සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්නා කය ඉමඤ්ච කෙොෙං

පරඤ්ච කෙොෙං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිෙත්වා පකවකදන්තීතිः  යා එවරූපා
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පඤ්ඤාපජානනා…කප.…අකමොකෙොධම්මවිචකයොසම්මාදිට්ඨි–අයං වුච්චති

දිට්ඨිසම්පදා.සබ්බ්ාපිසම්මාදිට්ඨිදිට්ඨිසම්පදා. 

1372. තත්ථ ෙතමා සීෙවිසුද්ධි? කයො ොයිකෙො අවීතික්ෙකමො, වාචසිකෙො

අවීතික්ෙකමො, ොයිෙවාචසිකෙො අවීතික්ෙකමො – අයං වුච්චති සීෙවිසුද්ධි. 

සබ්කබ්ොපි සීෙසංවකරොසීෙවිසුද්ධි. 

1373. තත්ථ ෙතමාදිට්ඨිවිසුද්ධි? ෙම්මස්සෙතඤාණංසච්චානුකෙොමිෙඤාණං

මග්ගසමඞ්ගිස්සඤාණං  ෙසමඞ්ගිස්සඤාණං. 

1374. දිට්ඨිවිසුද්ධි ක ො පනාති – යා පඤ්ඤා පජානනා…කප.… අකමොකෙො

ධම්මවිචකයොසම්මාදිට්ඨි. 

1375. යථාදිට්ඨිස්ස ච පධානන්ති – කයො කචතසිකෙො වීරියාරම්කභො…කප.… 

සම්මාවායාකමො. 

1376. සංකෙකගොති – ජාතිභයං ජරාභයං බ්යාධිභයං මරණභයං. සංකවජනියං 

[සංකවජනීයං)සී.(] ඨානන්ති–ජාතිජරාබ්යාධිමරණං. 

1377. සංවිග්ගස්ස ච කයොනිකසො පධානන්ති – ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානං 

පාපොනං අකුසොනං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජකනති වායමති වීරියං

ආරභති චිත්තං පග්ගණ්ොති පදෙති, උප්පන්නානං පාපොනං අකුසොනං

ධම්මානංපොනායඡන්දංජකනති වායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග්ගණ්ොති

පදෙති, අනුප්පන්නානංකුසොනංධම්මානං උප්පාදායඡන්දංජකනතිවායමති

වීරියංආරභතිචිත්තංපග්ගණ්ොතිපදෙති, උප්පන්නානංකුසොනංධම්මානං

ඨිතියා අසම්කමොසාය භිකයයොභාවාය කවපුල්ොය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං

ජකනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග්ගණ්ොතිපදෙති. 

1378. අසන්තුට්ඨිතා ච කුසකලසු ධම්කමසූති – යා කුසොනං ධම්මානං 

භාවනායඅසන්තුට්ඨස්සභිකයයොෙමයතා. 

1379. අප්පටිොනිතා ච පධානස්මින්ති – යා කුසොනං ධම්මානං භාවනාය 

සක්ෙච්චකිරියතා සාතච්චකිරියතා අට්ඨිතකිරියතා අකනොලීනවුත්තිතා

අනික්ඛිත්තඡන්දතාඅනික්ඛිත්තධුරතාආකසවනා භාවනාබ්හුලීෙම්මං. 

1380. විජ්ජාති – තිස්කසො විජ්ජා – පුබ්කබ්නිවාසානුස්සති ඤාණං විජ්ජා, 

සත්තානංචුතූපපාකතඤාණංවිජ්ජා, ආසවානංඛකය ඤාණංවිජ්ජා. 
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1381. විමුත්තීති – ද්කව විමුත්තිකයො – චිත්තස්ස [චිත්තස්ස ච )සී. සයා.(] 

අධිමුත්ති, නිබ්බ්ානඤ්ච. 

1382.  කයඤාණන්ති–මග්ගසමඞ්ගිස්සඤාණං. 

1383. අනුප්පාකෙඤාණන්ති– ෙසමඞ්ගිස්සඤාණං. 

නික්කඛපෙණ්ඩං නිට්ඨිතං.
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4. අට්ඨෙථාෙණ්ඩං 

තිෙඅත්ථුද්ධාකරො 

1384. ෙතකම ධම්මාකුසො? චතූසු භූමීසුකුසෙං–ඉකමධම්මාකුසො. 

1385. ෙතකම ධම්මා අකුසො? ද්වාදස අකුසෙචිත්තුප්පාදා – ඉකම ධම්මා

අකුසො. 

1386. ෙතකම ධම්මා අබ්යාෙතා? චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅබ්යාෙතා. 

1387. ෙතකම ධම්මා සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා? ොමාවචරකුසෙකතො

චත්තාකරො කසොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො චත්තාකරො

ොමාවචරකුසෙස්ස විපාෙකතො ච කිරියකතො ච පඤ්ච, 

රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, 

කෙොකුත්තරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච, එත්ථුප්පන්නං

සුඛංකවදනං ඨකපත්වා–ඉකමධම්මාසුඛායකවදනායසම්පයුත්තා. 

1388. ෙතකම ධම්මා දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා? ද්කව

කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, දුක්ඛසෙගතං ොයවිඤ්ඤාණං, එත්ථුප්පන්නං

දුක්ඛංකවදනංඨකපත්වා–ඉකමධම්මා දුක්ඛායකවදනායසම්පයුත්තා. 

1389. ෙතකම ධම්මා අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා? 

ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො උකපක්ඛාසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො ඡ, 

ොමාවචරකුසෙස්ස විපාෙකතො දස, අකුසෙස්ස විපාෙකතො ඡ, කිරියකතො ඡ, 

රූපාවචරංචතුත්ථංඣානංකුසෙකතොචවිපාෙකතොච කිරියකතොච, චත්තාකරො

අරූපාවචරා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරං චතුත්ථං 

ඣානං කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච, එත්ථුප්පන්නං අදුක්ඛමසුඛං කවදනං 

ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා. තිස්කසො ච

කවදනා, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකම ධම්මානවත්තබ්බ්ාසුඛායකවදනාය 

සම්පයුත්තාතිපි, දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තාතිපි, ය කවදනාය 

සම්පයුත්තාතිපි. 

1390. ෙතකම ධම්මාවිපාො? චතූසුභූමීසුවිපාකෙො–ඉකමධම්මාවිපාො. 

1391. ෙතකම ධම්මාවිපාෙධම්මධම්මා? චතූසුභූමීසුකුසෙංඅකුසෙං–ඉකම

ධම්මා විපාෙධම්මධම්මා. 
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1392. ෙතකම ධම්මා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා? තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා. 

1393. ෙතකම ධම්මාඋපාදිණ්ණුපාදානියා? තීසුභූමීසුවිපාකෙො, යඤ්චරූපං 

ෙම්මස්සෙතත්තා–ඉකමධම්මාඋපාදිණ්ණුපාදානියා. 

1394. ෙතකම ධම්මාඅනුපාදිණ්ණුපාදානියා? තීසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, තීසු

භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, යඤ්ච රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා – ඉකම ධම්මා 

අනුපාදිණ්ණුපාදානියා. 

1395. ෙතකම ධම්මා අනුපාදිණ්ණඅනුපාදානියා? චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

අනුපාදිණ්ණඅනුපාදානියා. 

1396. ෙතකම ධම්මා සංකිලිට්ඨසංකිකෙසිො? ද්වාදසාකුසෙචිත්තුප්පාදා –

ඉකමධම්මා සංකිලිට්ඨසංකිකෙසිො. 

1397. ෙතකම ධම්මාඅසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිො? තීසුභූමීසුකුසෙං, තීසුභූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා 

අසංකිලිට්ඨසංකිකෙසිො. 

1398. ෙතකම ධම්මා අසංකිලිට්ඨඅසංකිකෙසිො? චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

අසංකිලිට්ඨඅසංකිකෙසිො. 

1399. ෙතකම ධම්මා සවිතක්ෙසවිචාරා? ොමාවචරං කුසෙං, අකුසෙං, 

ොමාවචරකුසෙස්ස විපාෙකතො එොදස චිත්තුප්පාදා, අකුසෙස්ස විපාෙකතො

ද්කව, කිරියකතොඑොදස, රූපාවචරංපඨමංඣානං කුසෙකතොචවිපාෙකතොච

කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරං පඨමං ඣානං කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච, 

එත්ථුප්පන්කනවිතක්ෙවිචාකරඨකපත්වා–ඉකමධම්මා සවිතක්ෙසවිචාරා. 

1400. ෙතකම ධම්මා අවිතක්ෙවිචාරමත්තා? රූපාවචරපඤ්චෙනකය දුතියං

ඣානං කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරපඤ්චෙනකය

දුතියං ඣානං කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච, එත්ථුප්පන්නං විචාරං ඨකපත්වා, 

විතක්කෙොච–ඉකමධම්මාඅවිතක්ෙවිචාරමත්තා. 

1401. ෙතකම ධම්මා අවිතක්ෙඅවිචාරා? ද්කවපඤ්චවිඤ්ඤාණානි, 

රූපාවචරතිෙතිෙජ්ඣානාකුසෙකතොච විපාෙකතොචකිරියකතොච, චත්තාකරො
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ආරුප්පාකුසෙකතොචවිපාෙකතොචකිරියකතොච කෙොකුත්තරතිෙතිෙජ්ඣානා

කුසෙකතොචවිපාෙකතොචපඤ්චෙනකයදුතිකයඣාකන [දුතියජ්ඣාකන)සී.(], 

උප්පන්කනොචවිචාකරොරූපඤ්චනිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකමධම්මාඅවිතක්ෙඅවිචාරා.

විතක්ෙසෙජාකතො විචාකරො න වත්තබ්කබ්ො සවිතක්ෙසවිචාකරොතිපි, 

අවිතක්ෙවිචාරමත්කතොතිපි, අවිතක්ෙඅවිචාකරොතිපි. 

1402. ෙතකම ධම්මා පීතිසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො 

කසොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො චත්තාකරො, ොමාවචරකුසෙස්ස

විපාෙකතො පඤ්ච, කිරියකතො පඤ්ච, රූපාවචරදුෙතිෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරදුෙතිෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතොච, එත්ථුප්පන්නංපීතිංඨකපත්වා–ඉකමධම්මාපීතිසෙගතා. 

1403. ෙතකම ධම්මා සුඛසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

කසොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො චත්තාකරො, ොමාවචරකුසෙස්ස

විපාෙකතො ඡ, කිරියකතො පඤ්ච, රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතොච, එත්ථුප්පන්නංසුඛංඨකපත්වා–ඉකමධම්මාසුඛසෙගතා. 

1404. ෙතකම ධම්මා උකපක්ඛාසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

උකපක්ඛාසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො ඡ, ොමාවචරකුසෙස්ස විපාෙකතො

දස, අකුසෙස්ස විපාෙකතො ඡ, කිරියකතො ඡ, රූපාවචරං චතුත්ථං ඣානං

කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, චත්තාකරො ආරුප්පා කුසෙකතො ච

විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරං චතුත්ථං ඣානං කුසෙකතො ච

විපාෙකතො ච, එත්ථුප්පන්නං උකපක්ඛං ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා

උකපක්ඛාසෙගතා.පීතිනපීතිසෙගතා, සුඛසෙගතා, නඋකපක්ඛාසෙගතා.සුඛං

න සුඛසෙගතං, සියා පීතිසෙගතං, න උකපක්ඛාසෙගතං, සියා න වත්තබ්බ්ං

පීතිසෙගතන්ති. ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, 

දුක්ඛසෙගතොයවිඤ්ඤාණං, යාචකවදනාඋකපක්ඛා, රූපඤ්ච නිබ්බ්ානඤ්ච–

ඉකම ධම්මා න වත්තබ්බ්ා පීතිසෙගතාතිපි, සුඛසෙගතාතිපි, 

උකපක්ඛාසෙගතාතිපි. 

1405. ෙතකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්ා? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො – ඉකම

ධම්මාදස්සකනනපොතබ්බ්ා. 

1406. ෙතකම ධම්මාභාවනායපොතබ්බ්ා? උද්ධච්චසෙගකතොචිත්තුප්පාකදො–

ඉකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්ා. චත්තාකරො දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තා
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කෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා – ඉකම ධම්මා

සියාදස්සකනනපොතබ්බ්ාසියාභාවනාය පොතබ්බ්ා. 

1407. ෙතකම ධම්මාකනව දස්සකනනනභාවනායපොතබ්බ්ා? චතූසු භූමීසු

කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපොතබ්බ්ා. 

1408. ෙතකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුො? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, 

එත්ථුප්පන්නංකමොෙංඨකපත්වා–ඉකමධම්මා දස්සකනනපොතබ්බ්කෙතුො. 

1409. ෙතකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්කෙතුො? උද්ධච්චසෙගකතො

චිත්තුප්පාකදො, එත්ථුප්පන්නං කමොෙං ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා භාවනාය

පොතබ්බ්කෙතුො. චත්තාකරො දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තා කෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, 

ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා – ඉකම ධම්මා සියා දස්සකනන

පොතබ්බ්කෙතුො, සියාභාවනායපොතබ්බ්කෙතුො. 

1410. ෙතකම ධම්මා කනව දස්සකනන න භාවනාය පොතබ්බ්කෙතුො? 

විචිකිච්ඡාසෙගකතොකමොකෙො, උද්ධච්චසෙගකතොකමොකෙො, චතූසුභූමීසුකුසෙං, 

චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච –

ඉකම ධම්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපොතබ්බ්කෙතුො. 

1411. ෙතකම ධම්මා ආචයගාමිකනො? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං – ඉකම

ධම්මාආචයගාමිකනො. 

1412. ෙතකම ධම්මා අපචයගාමිකනො? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා –

ඉකමධම්මාඅපචයගාමිකනො. 

1413. ෙතකම ධම්මා කනවාචයගාමිනාපචයගාමිකනො? චතූසුභූමීසු විපාකෙො, 

තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

කනවාචයගාමිනාපචයගාමිකනො. 

1414. ෙතකම ධම්මාකසක්ඛා? චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, කෙට්ඨිමානි

ච තීණිසාමඤ්ඤ ොනි–ඉකමධම්මාකසක්ඛා. 

1415. ෙතකම ධම්මා අකසක්ඛා? උපරිට්ඨිමං අරෙත්ත ෙං – ඉකම ධම්මා

අකසක්ඛා. 
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1416. ෙතකම ධම්මා කනවකසක්ඛනාකසක්ඛා? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, 

තීසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසු භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකම

ධම්මා කනවකසක්ඛනාකසක්ඛා. 

1417. ෙතකම ධම්මා පරිත්තා? ොමාවචරකුසෙං, අකුසෙං, සබ්කබ්ො

ොමාවචරස්ස විපාකෙො, ොමාවචරකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම

ධම්මාපරිත්තා. 

1418. ෙතකම ධම්මාමෙග්ගතා? රූපාවචරා, අරූපාවචරා, කුසොබ්යාෙතා –

ඉකමධම්මාමෙග්ගතා. 

1419. ෙතකම ධම්මාඅප්පමාණා? චත්තාකරො මග්ගාඅපරියාපන්නා, චත්තාරිච 

සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅප්පමාණා. 

1420. ෙතකම ධම්මා පරිත්තාරම්මණා? සබ්කබ්ො ොමාවචරස්ස විපාකෙො, 

කිරියාමකනොධාතු, කිරියාකෙතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු කසොමනස්සසෙගතා –

ඉකමධම්මා පරිත්තාරම්මණා. 

1421. ෙතකම ධම්මා මෙග්ගතාරම්මණා? විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං–ඉකමධම්මා මෙග්ගතාරම්මණා. 

1422. ෙතකම ධම්මා අප්පමාණාරම්මණා? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා, 

චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි – ඉකම ධම්මා අප්පමාණාරම්මණා.

ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො ඤාණවිප්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, කිරියකතො

චත්තාකරොඤාණවිප්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, සබ්බ්ං අකුසෙං – ඉකම ධම්මා සියා

පරිත්තාරම්මණා, සියා මෙග්ගතාරම්මණා, න අප්පමාණාරම්මණා, සියා න

වත්තබ්බ්ා පරිත්තාරම්මණාතිපි, මෙග්ගතාරම්මණාතිපි. ොමාවචරකුසෙකතො

චත්තාකරො ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, කිරියකතො චත්තාකරො 

ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, රූපාවචරං චතුත්ථං ඣානං කුසෙකතො ච

කිරියකතො ච, කිරියාකෙතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු උකපක්ඛාසෙගතා – ඉකම

ධම්මා සියා පරිත්තාරම්මණා, සියා මෙග්ගතාරම්මණා, සියා

අප්පමාණාරම්මණා, සියා න වත්තබ්බ්ා පරිත්තාරම්මණාතිපි, 

මෙග්ගතාරම්මණාතිපි, අප්පමාණාරම්මණාතිපි. රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා

කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, චතුත්ථස්ස ඣානස්ස විපාකෙො, 

ආොසානඤ්චායතනං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං – ඉකම ධම්මා න වත්තබ්බ්ා

පරිත්තාරම්මණාතිපි, මෙග්ගතාරම්මණාතිපි, අප්පමාණාරම්මණාතිපි. රූපඤ්ච

නිබ්බ්ානඤ්චඅනාරම්මණා. 
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1423. ෙතකම ධම්මාහීනා? ද්වාදසඅකුසෙචිත්තුප්පාදා–ඉකමධම්මාහීනා. 

1424. ෙතකම ධම්මාමජ්ඣිමා? තීසු භූමීසුකුසෙං, තීසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසු 

භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාමජ්ඣිමා. 

1425. ෙතකම ධම්මා පණීතා? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච

සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාපණීතා. 

1426. ෙතකම ධම්මා මිච්ඡත්තනියතා? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා – ඉකම

ධම්මාසියාමිච්ඡත්තනියතා, සියාඅනියතා. 

1427. ෙතකම ධම්මා සම්මත්තනියතා? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා –

ඉකම ධම්මාසම්මත්තනියතා. 

1428. ෙතකම ධම්මා අනියතා? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො

චිත්තුප්පාකදො, උද්ධච්චසෙගකතොචිත්තුප්පාකදො, තීසුභූමීසු කුසෙං, චතූසුභූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

අනියතා. 

1429. ෙතකම ධම්මා මග්ගාරම්මණා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො 

ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, කිරියකතො චත්තාකරො

ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා – ඉකම ධම්මා සියා මග්ගාරම්මණා, න

මග්ගකෙතුො; සියා මග්ගාධිපතිකනො, සියා න වත්තබ්බ්ා මග්ගාරම්මණාතිපි, 

මග්ගාධිපතිකනොතිපි. චත්තාකරො අරියමග්ගානමග්ගාරම්මණා, මග්ගකෙතුො; 

සියාමග්ගාධිපතිකනො, සියානවත්තබ්බ්ා මග්ගාධිපතිකනොති.රූපාවචරචතුත්ථං

ඣානං කුසෙකතො ච කිරියකතො ච, කිරියාකෙතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු

උකපක්ඛාසෙගතා – ඉකම ධම්මා සියා මග්ගාරම්මණා; න මග්ගකෙතුො, න

මග්ගාධිපතිකනො; සියා න වත්තබ්බ්ා මග්ගාරම්මණාති. ොමාවචරකුසෙකතො 

චත්තාකරො ඤාණවිප්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, සබ්බ්ං අකුසෙං, සබ්කබ්ො

ොමාවචරස්ස විපාකෙො, කිරියකතො ඡ චිත්තුප්පාදා, 

රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, 

චතුත්ථස්සඣානස්සවිපාකෙො, චත්තාකරොආරුප්පාකුසෙකතොචවිපාෙකතොච 

කිරියකතො ච, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි – ඉකම ධම්මා න වත්තබ්බ්ා

මග්ගාරම්මණාතිපි, මග්ගකෙතුොතිපි, මග්ගාධිපතිකනොතිපි. රූපඤ්ච

නිබ්බ්ානඤ්චඅනාරම්මණා. 
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1430. ෙතකම ධම්මාඋප්පන්නා? චතූසුභූමීසුවිපාකෙො, යඤ්චරූපංෙම්මස්ස

ෙතත්තා – ඉකම ධම්මා සියා උප්පන්නා, සියා උප්පාදිකනො; න වත්තබ්බ්ා 

අනුප්පන්නාති.චතූසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, යඤ්ච 

රූපංනෙම්මස්සෙතත්තා–ඉකමධම්මාසියාඋප්පන්නා, සියාඅනුප්පන්නා, 

න වත්තබ්බ්ා උප්පාදිකනොති. නිබ්බ්ානං න වත්තබ්බ්ං උප්පන්නන්තිපි, 

අනුප්පන්නන්තිපි, උප්පාදිකනොතිපි. 

1431. නිබ්බ්ානං ඨකපත්වා සබ්කබ් ධම්මා සියා අතීතා, සියා අනාගතා, සියා

පච්චුප්පන්නා. නිබ්බ්ානං න වත්තබ්බ්ං අතීතන්තිපි, අනාගතන්තිපි, 

පච්චුප්පන්නන්තිපි. 

1432. ෙතකම ධම්මා අතීතාරම්මණා? විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං– ඉකමධම්මාඅතීතාරම්මණා. 

1433. නිකයොගා අනාගතාරම්මණානත්ථි. 

1434. ෙතකම ධම්මා පච්චුප්පන්නාරම්මණා? ද්කවපඤ්චවිඤ්ඤාණානි, 

තිස්කසො ච මකනොධාතුකයො – ඉකම ධම්මා පච්චුප්පන්නාරම්මණා.

ොමාවචරකුසෙස්ස විපාෙකතො දස චිත්තුප්පාදා, අකුසෙස්ස විපාෙකතො

මකනොවිඤ්ඤාණධාතු උකපක්ඛාසෙගතා, කිරියාකෙතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු

කසොමනස්සසෙගතා – ඉකම ධම්මා සියා අතීතාරම්මණා, සියා 

අනාගතාරම්මණා, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා. ොමාවචරකුසෙං, අකුසෙං, 

කිරියකතොනව චිත්තුප්පාදා, රූපාවචරංචතුත්ථංඣානංකුසෙකතොචකිරියකතො

ච – ඉකම ධම්මා සියා අතීතාරම්මණා, සියා අනාගතාරම්මණා, සියා

පච්චුප්පන්නාරම්මණා; සියා න වත්තබ්බ්ා අතීතාරම්මණාතිපි, 

අනාගතාරම්මණාතිපි, පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි. 

රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, 

චතුත්ථස්සඣානස්ස විපාකෙො, ආොසානඤ්චායතනං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, 

චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, චත්තාරිචසාමඤ්ඤ ොනි–ඉකමධම්මාන

වත්තබ්බ්ාඅතීතාරම්මණාතිපි, අනාගතාරම්මණාතිපි, පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි.

රූපඤ්චනිබ්බ්ානඤ්ච අනාරම්මණා. 

1435. අනින්ද්රියබ්ද්ධරූපඤ්ච නිබ්බ්ානඤ්ච ඨකපත්වා, සබ්කබ් ධම්මා සියා

අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. අනින්ද්රියබ්ද්ධරූපඤ්ච 

නිබ්බ්ානඤ්චබ්හිද්ධා. 
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1436. ෙතකම ධම්මා අජ්ඣත්තාරම්මණා? විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං–ඉකමධම්මා අජ්ඣත්තාරම්මණා. 

1437. ෙතකම ධම්මා බ්හිද්ධාරම්මණා? රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා 

කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, චතුත්ථස්ස ඣානස්ස විපාකෙො, 

ආොසානඤ්චායතනං, චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා චත්තාරි ච

සාමඤ්ඤ ොනි – ඉකම ධම්මා බ්හිද්ධාරම්මණා. රූපං ඨකපත්වා, සබ්කබ්ව

ොමාවචරා කුසොකුසොබ්යාෙතා ධම්මා, රූපාවචරං චතුත්ථං ඣානං 

කුසෙකතො ච කිරියකතො ච – ඉකම ධම්මා සියා අජ්ඣත්තාරම්මණා, සියා 

බ්හිද්ධාරම්මණා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං න

වත්තබ්බ්ං අජ්ඣත්තාරම්මණන්තිපි, බ්හිද්ධාරම්මණන්තිපි, 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණන්තිපි.රූපඤ්චනිබ්බ්ානඤ්චඅනාරම්මණා. 

1438. ෙතකම ධම්මා සනිදස්සනසප්පටිඝා? රූපායතනං – ඉකම ධම්මා

සනිදස්සනසප්පටිඝා. 

1439. ෙතකම ධම්මා අනිදස්සනසප්පටිඝා? චක්ඛායතනං…කප.…

ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං– ඉකමධම්මාඅනිදස්සනසප්පටිඝා. 

1440. ෙතකම ධම්මාඅනිදස්සනඅප්පටිඝා? චතූසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, චතූසු

භූමීසුවිපාකෙො, තීසු භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, යඤ්චරූපංඅනිදස්සනංඅප්පටිඝං

ධම්මායතනපරියාපන්නං, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

තිෙං. 

දුෙඅත්ථුද්ධාකරො 

කෙතුකගොච්ඡෙං 

1441. ෙතකම ධම්මා කෙතූ? තකයොකුසෙකෙතූ, තකයො අකුසෙකෙතූ, තකයො

අබ්යාෙතකෙතූ. අකෙොකභො කුසෙකෙතු, අකදොකසො කුසෙකෙතු, චතූසු භූමීසු

කුසකෙසුඋප්පජ්ජන්ති.අකමොකෙො කුසෙකෙතු, ොමාවචරකුසෙකතොචත්තාකරො

ඤාණවිප්පයුත්කතචිත්තුප්පාකදඨකපත්වා, චතූසු භූමීසුකුසකෙසුඋප්පජ්ජති. 

කෙොකභො අට්ඨසු කෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. කදොකසො ද්වීසු

කදොමනස්සසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. කමොකෙො සබ්බ්ාකුසකෙසු 

උප්පජ්ජති. 

අකෙොකභො විපාෙකෙතු අකදොකසො විපාෙකෙතු, ොමාවචරස්ස විපාෙකතො

අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා, චතූසු භූමීසු විපාකෙසු උප්පජ්ජන්ති.
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අකමොකෙො විපාෙකෙතු, ොමාවචරස්ස විපාෙකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද

ඨකපත්වා, චත්තාකරොඤාණවිප්පයුත්කතචිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා, චතූසුභූමීසු

විපාකෙසු උප්පජ්ජති. 

අකෙොකභො කිරියකෙතු අකදොකසො කිරියකෙතු, ොමාවචරකිරියකතො අකෙතුකෙ

චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා, තීසු භූමීසු කිරිකයසු උප්පජ්ජන්ති. අකමොකෙො

කිරියකෙතු, ොමාවචරකිරියකතොඅකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකදඨකපත්වා, චත්තාකරො

ඤාණවිප්පයුත්කත චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා, තීසු භූමීසු කිරිකයසු උප්පජ්ජති –

ඉකමධම්මාකෙතූ. 

1442. ෙතකම ධම්මානකෙතූ? ඨකපත්වාකෙතූ, චතූසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, 

චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච –

ඉකමධම්මානකෙතූ. 

1443. ෙතකම ධම්මා සකෙතුො? විචිකිච්ඡාසෙගතං උද්ධච්චසෙගතං කමොෙං

ඨකපත්වා අවකසසං අකුසෙං, චතූසු භූමීසු කුසෙං, ොමාවචරස්ස විපාෙකතො

අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකදඨකපත්වාචතූසුභූමීසුවිපාකෙො, ොමාවචරකිරියකතො

අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා තීසු භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං – ඉකම ධම්මා

සකෙතුො. 

1444. ෙතකම ධම්මා අකෙතුො? විචිකිච්ඡාසෙගකතො කමොකෙො, 

උද්ධච්චසෙගකතො කමොකෙො, ද්කවපඤ්චවිඤ්ඤාණානි, තිස්කසො ච

මකනොධාතුකයො, පඤ්ච ච අකෙතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකයො, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅකෙතුො. 

1445. ෙතකම ධම්මා කෙතුසම්පයුත්තා? විචිකිච්ඡාසෙගතං උද්ධච්චසෙගතං

කමොෙං ඨකපත්වා අවකසසං අකුසෙං, චතූසු භූමීසු කුසෙං, ොමාවචරස්ස

විපාෙකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා චතූසු භූමීසු විපාකෙො, 

ොමාවචරකිරියකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා තීසු භූමීසු 

කිරියාබ්යාෙතං–ඉකමධම්මාකෙතුසම්පයුත්තා. 

1446. ෙතකම ධම්මා කෙතුවිප්පයුත්තා? විචිකිච්ඡාසෙගකතො කමොකෙො, 

උද්ධච්චසෙගකතො කමොකෙො, ද්කවපඤ්චවිඤ්ඤාණානි තිස්කසො ච

මකනොධාතුකයො පඤ්ච ච අකෙතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකයො, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකෙතුවිප්පයුත්තා. 

1447. ෙතකම ධම්මා කෙතූ කචව සකෙතුො ච? යත්ථ ද්කව තකයො කෙතූ

එෙකතොඋප්පජ්ජන්ති–ඉකමධම්මාකෙතූකචවසකෙතුොච. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි අට්ඨෙථාෙණ්ඩං 

271 

පටුන 

1448. ෙතකම ධම්මා සකෙතුො කචව න ච කෙතූ? චතූසු භූමීසු කුසෙං, 

අකුසෙං, ොමාවචරස්ස විපාෙකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා චතූසු

භූමීසු විපාකෙො, ොමාවචරකිරියකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා තීසු

භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, එත්ථුප්පන්කන කෙතූ ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා

සකෙතුො කචව න ච කෙතූ. අකෙතුො ධම්මා න වත්තබ්බ්ා – කෙතූ කචව

සකෙතුොචාතිපි, සකෙතුොකචවනචකෙතූතිපි. 

1449. ෙතකම ධම්මාකෙතූකචවකෙතුසම්පයුත්තාච? යත්ථද්කවතකයොකෙතූ

එෙකතො උප්පජ්ජන්ති–ඉකමධම්මාකෙතූකචවකෙතුසම්පයුත්තාච. 

1450. ෙතකම ධම්මාකෙතුසම්පයුත්තාකචවනචකෙතූ? චතූසුභූමීසුකුසෙං, 

අකුසෙං, ොමාවචරස්ස විපාෙකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා චතූසු

භූමීසු විපාකෙො, ොමාවචරකිරියකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා තීසු

භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, එත්ථුප්පන්කන කෙතූ ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා

කෙතුසම්පයුත්තා කචව න ච කෙතූ. කෙතුවිප්පයුත්තා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා –

කෙතූකචවකෙතුසම්පයුත්තාචාතිපි, කෙතුසම්පයුත්තාකචවනච කෙතූතිපි. 

1451. ෙතකම ධම්මා න කෙතූ සකෙතුො? චතූසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, 

ොමාවචරස්ස විපාෙකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා චතූසු භූමීසු

විපාකෙො, ොමාවචරකිරියකතො අකෙතුකෙ චිත්තුප්පාකද ඨකපත්වා තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, එත්ථුප්පන්කන කෙතූ ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා න කෙතූ

සකෙතුො. 

1452. ෙතකම ධම්මානකෙතූඅකෙතුො? ද්කවපඤ්චවිඤ්ඤාණානි, තිස්කසොච

මකනොධාතුකයො, පඤ්ච ච අකෙතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකයො, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මානකෙතූඅකෙතුො. කෙතූධම්මානවත්තබ්බ්ා–න

කෙතූසකෙතුොතිපි, නකෙතූ අකෙතුොතිපි. 

චූළන්තරදුෙං 

1453. ෙතකම ධම්මාසප්පච්චයා? චතූසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, චතූසුභූමීසු

විපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකම ධම්මාසප්පච්චයා. 

1454. ෙතකම ධම්මාඅප්පච්චයා? නිබ්බ්ානං–ඉකමධම්මාඅප්පච්චයා. 

1455. ෙතකම ධම්මා සඞ්ඛතා? චතූසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, චතූසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසුභූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාසඞ්ඛතා. 

1456. ෙතකම ධම්මාඅසඞ්ඛතා? නිබ්බ්ානං–ඉකමධම්මාඅසඞ්ඛතා. 
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1457. ෙතකම ධම්මාසනිදස්සනා? රූපායතනං–ඉකමධම්මාසනිදස්සනා. 

1458. ෙතකම ධම්මාඅනිදස්සනා? චක්ඛායතනං …කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං, 

චතූසු භූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, චතූසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, 

යඤ්ච රූපං අනිදස්සනං අප්පටිඝං ධම්මායතනපරියාපන්නං, නිබ්බ්ානඤ්ච –

ඉකමධම්මා අනිදස්සනා. 

1459. ෙතකම ධම්මාසප්පටිඝා? චක්ඛායතනං…කප.…ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං–

ඉකමධම්මාසප්පටිඝා. 

1460. ෙතකම ධම්මා අප්පටිඝා? චතූසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, චතූසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, යඤ්ච රූපං අනිදස්සනං අප්පටිඝං

ධම්මායතනපරියාපන්නං, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකමධම්මාඅප්පටිඝා. 

1461. ෙතකම ධම්මා රූපිකනො? චත්තාකරො ච මොභූතා, චතුන්නඤ්ච

මොභූතානංඋපාදායරූපං–ඉකම ධම්මාරූපිකනො. 

1462. ෙතකම ධම්මා අරූපිකනො? චතූසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, චතූසුභූමීසු 

විපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅරූපිකනො. 

1463. ෙතකම ධම්මා කෙොකියා? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, තීසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාකෙොකියා. 

1464. ෙතකම ධම්මාකෙොකුත්තරා? චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, චත්තාරි

ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා කෙොකුත්තරා. සබ්කබ් 

[සබ්කබ්ව (සයා.(] ධම්මාකෙනචිවිඤ්කඤයයා, කෙනචිනවිඤ්කඤයයා. 

ආසවකගොච්ඡෙං 

1465. ෙතකම ධම්මා ආසවා? චත්තාකරො ආසවා – ොමාසකවො, භවාසකවො, 

දිට්ඨාසකවො, අවිජ්ජාසකවො.ොමාසකවො අට්ඨසුකෙොභසෙගකතසුචිත්තුප්පාකදසු

උප්පජ්ජතිභවාසකවොචතූසු දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගකතසුචිත්තුප්පාකදසු

උප්පජ්ජතිදිට්ඨාසකවොචතූසු දිට්ඨිගතසම්පයුත්කතසුචිත්තුප්පාකදසුඋප්පජ්ජති.

අවිජ්ජාසකවොසබ්බ්ාකුසකෙසු උප්පජ්ජති–ඉකමධම්මාආසවා. 

1466. ෙතකම ධම්මාකනොආසවා? ඨකපත්වාආසකවඅවකසසංඅකුසෙං, චතූසු

භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකම ධම්මාකනොආසවා. 
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1467. ෙතකම ධම්මාසාසවා? තීසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, තීසුභූමීසුවිපාකෙො, 

තීසුභූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාසාසවා. 

1468. ෙතකම ධම්මාඅනාසවා? චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, චත්තාරිච

සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅනාසවා. 

1469. ෙතකම ධම්මාආසවසම්පයුත්තා? ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා 

එත්ථුප්පන්නං කමොෙං ඨකපත්වා, විචිකිච්ඡාසෙගතං උද්ධච්චසෙගතං කමොෙං

ඨකපත්වා, අවකසසංඅකුසෙං–ඉකමධම්මාආසවසම්පයුත්තා. 

1470. ෙතකම ධම්මා ආසවවිප්පයුත්තා? ද්වීසු කදොමනස්සසෙගකතසු 

චිත්තුප්පාකදසු උප්පන්කනො කමොකෙො, විචිකිච්ඡාසෙගකතො කමොකෙො, 

උද්ධච්චසෙගකතො කමොකෙො, චතූසු භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු

භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාආසවවිප්පයුත්තා. 

1471. ෙතකම ධම්මාආසවාකචවසාසවාච? කතවආසවාආසවාකචවසාසවා

ච. 

1472. ෙතකම ධම්මා සාසවා කචව කනො ච ආසවා? ඨකපත්වා ආසකව, 

අවකසසං අකුසෙං, තීසු භූමීසු කුසෙං, තීසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං – ඉකමධම්මා සාසවා කචවකනො චආසවා.

අනාසවාධම්මානවත්තබ්බ්ා–ආසවාකචවසාසවාචාතිපි, සාසවා කචවකනො

චආසවාතිපි. 

1473. ෙතකම ධම්මා ආසවා කචව ආසවසම්පයුත්තා ච? යත්ථ ද්කව තකයො

ආසවාඑෙකතො උප්පජ්ජන්ති–ඉකමධම්මාආසවාකචවආසවසම්පයුත්තාච. 

1474. ෙතකම ධම්මා ආසවසම්පයුත්තා කචව කනො ච ආසවා? ඨකපත්වා

ආසකව, අවකසසං අකුසෙං – ඉකම ධම්මා ආසවසම්පයුත්තා කචව කනො ච

ආසවා.ආසවවිප්පයුත්තාධම්මානවත්තබ්බ්ා–ආසවාකචව ආසවසම්පයුත්තා

චාතිපි, ආසවසම්පයුත්තාකචවකනොචආසවාතිපි. 

1475. ෙතකම ධම්මා ආසවවිප්පයුත්තා සාසවා? ද්වීසු කදොමනස්සසෙගකතසු

චිත්තුප්පාකදසු උප්පන්කනො කමොකෙො, විචිකිච්ඡාසෙගකතො කමොකෙො, 

උද්ධච්චසෙගකතොකමොකෙො, තීසුභූමීසු කුසෙං, තීසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසු 

කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාආසවවිප්පයුත්තාසාසවා. 

1476. ෙතකම ධම්මා ආසවවිප්පයුත්තා අනාසවා? චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා
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ආසවවිප්පයුත්තා අනාසවා. ආසවසම්පයුත්තා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා –

ආසවවිප්පයුත්තාසාසවාතිපි, ආසවවිප්පයුත්තා අනාසවාතිපි. 

සංකයොජනකගොච්ඡෙං 

1477. ෙතකම ධම්මාසංකයොජනා? දසසංකයොජනානි–ොමරාගසංකයොජනං, 

පටිඝසංකයොජනං, මානසංකයොජනං, දිට්ඨිසංකයොජනං, විචිකිච්ඡාසංකයොජනං, 

සීෙබ්බ්තපරාමාසසංකයොජනං, භවරාගසංකයොජනං, ඉස්සාසංකයොජනං, 

මච්ඡරියසංකයොජනං, අවිජ්ජාසංකයොජනං. ොමරාගසංකයොජනං අට්ඨසු 

කෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. පටිඝසංකයොජනං ද්වීසු

කදොමනස්සසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. මානසංකයොජනං චතූසු 

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති.

දිට්ඨිසංකයොජනං චතූසු දිට්ඨිගතසම්පයුත්කතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති.

විචිකිච්ඡාසංකයොජනං විචිකිච්ඡාසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති.

සීෙබ්බ්තපරාමාසසංකයොජනං චතූසු දිට්ඨිගතසම්පයුත්කතසු චිත්තුප්පාකදසු

උප්පජ්ජති. භවරාගසංකයොජනං චතූසු දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගකතසු

චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. ඉස්සාසංකයොජනඤ්ච මච්ඡරියසංකයොජනඤ්ච ද්වීසු

කදොමනස්සසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජන්ති. අවිජ්ජාසංකයොජනං

සබ්බ්ාකුසකෙසුඋප්පජ්ජති–ඉකමධම්මාසංකයොජනා. 

1478. ෙතකම ධම්මා කනො සංකයොජනා. ඨකපත්වා සංකයොජකන අවකසසං

අකුසෙං, චතූසුභූමීසුකුසෙං, චතූසු භූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, 

රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනො සංකයොජනා. 

1479. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනියා? තීසු භූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, තීසුභූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා

සංකයොජනියා. 

1480. ෙතකම ධම්මා අසංකයොජනියා? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා, 

චත්තාරිච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅසංකයොජනියා. 

1481. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනසම්පයුත්තා? උද්ධච්චසෙගතං කමොෙං

ඨකපත්වා අවකසසංඅකුසෙං–ඉකමධම්මාසංකයොජනසම්පයුත්තා. 

1482. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනවිප්පයුත්තා? උද්ධච්චසෙගකතො කමොකෙො, 

චතූසුභූමීසු කුසෙං, චතූසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච– ඉකමධම්මාසංකයොජනවිප්පයුත්තා. 
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1483. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනා කචව සංකයොජනියා ච? තාකනව

සංකයොජනානිසංකයොජනාකචවසංකයොජනියාච. 

1484. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනියා කචව කනො ච සංකයොජනා? ඨකපත්වා

සංකයොජකන අවකසසං අකුසෙං, තීසුභූමීසුකුසෙං, තීසුභූමීසු විපාකෙො, තීසු

භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාසංකයොජනියාකචවකනො

ච සංකයොජනා. අසංකයොජනියා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා – සංකයොජනා කචව

සංකයොජනියාචාතිපි, සංකයොජනියාකචවකනොචසංකයොජනාතිපි. 

1485. ෙතකම ධම්මාසංකයොජනාකචවසංකයොජනසම්පයුත්තාච? යත්ථද්කව

තීණි සංකයොජනානි එෙකතො උප්පජ්ජන්ති – ඉකම ධම්මා සංකයොජනා කචව

සංකයොජනසම්පයුත්තාච. 

1486. ෙතකම ධම්මා සංකයොජනසම්පයුත්තා කචව කනො ච සංකයොජනා? 

ඨකපත්වා සංකයොජකන, අවකසසං අකුසෙං – ඉකම ධම්මා

සංකයොජනසම්පයුත්තාකචවකනොචසංකයොජනා.සංකයොජනවිප්පයුත්තාධම්මා

න වත්තබ්බ්ා – සංකයොජනා කචව සංකයොජනසම්පයුත්තා චාතිපි, 

සංකයොජනසම්පයුත්තාකචවකනොච සංකයොජනාතිපි. 

1487. ෙතකම ධම්මාසංකයොජනවිප්පයුත්තාසංකයොජනියා? උද්ධච්චසෙගකතො

කමොකෙො, තීසුභූමීසු කුසෙං, තීසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, 

සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාසංකයොජනවිප්පයුත්තාසංකයොජනියා. 

1488. ෙතකම ධම්මාසංකයොජනවිප්පයුත්තාඅසංකයොජනියා? චත්තාකරොමග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

සංකයොජනවිප්පයුත්තා අසංකයොජනියා. සංකයොජනසම්පයුත්තා ධම්මා න

වත්තබ්බ්ා – සංකයොජනවිප්පයුත්තා සංකයොජනියාතිපි, සංකයොජනවිප්පයුත්තා

අසංකයොජනියාතිපි. 

ගන්ථකගොච්ඡෙං 

1489. ෙතකම ධම්මා ගන්ථා? චත්තාකරො ගන්ථා – අභිජ්ඣාොයගන්කථො, 

බ්යාපාකදො ොයගන්කථො, සීෙබ්බ්තපරාමාකසො ොයගන්කථො, 

ඉදංසච්චාභිනිකවකසො ොයගන්කථො. අභිජ්ඣාොයගන්කථො අට්ඨසු

කෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. බ්යාපාකදො ොයගන්කථො ද්වීසු

කදොමනස්සසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. සීෙබ්බ්තපරාමාකසො

ොයගන්කථො ච ඉදංසච්චාභිනිකවකසො ොයගන්කථො ච චතූසු 

දිට්ඨිගතසම්පයුත්කතසුචිත්තුප්පාකදසුඋප්පජ්ජන්ති–ඉකමධම්මාගන්ථා. 
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1490. ෙතකම ධම්මා කනො ගන්ථා? ඨකපත්වා ගන්කථ, අවකසසං අකුසෙං, 

චතූසුභූමීසුකුසෙං, චතූසු භූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනො ගන්ථා. 

1491. ෙතකම ධම්මා ගන්ථනියා? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, තීසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසුභූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාගන්ථනියා. 

1492. ෙතකම ධම්මාඅගන්ථනියා? චත්තාකරොමග්ගා අපරියාපන්නා, චත්තාරි

ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅගන්ථනියා. 

1493. ෙතකම ධම්මා ගන්ථසම්පයුත්තා? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, චත්තාකරො

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, එත්ථුප්පන්නංකෙොභංඨකපත්වා, 

ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, එත්ථුප්පන්නං පටිඝං ඨකපත්වා – ඉකම

ධම්මාගන්ථසම්පයුත්තා. 

1494. ෙතකම ධම්මා ගන්ථවිප්පයුත්තා? චතූසු

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පන්කනො කෙොකභො, 

ද්වීසු කදොමනස්සසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පන්නං පටිඝං, 

විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, උද්ධච්චසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, චතූසු

භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාගන්ථවිප්පයුත්තා. 

1495. ෙතකම ධම්මාගන්ථාකචවගන්ථනියාච? කතවගන්ථාගන්ථාකචව

ගන්ථනියාච. 

1496. ෙතකම ධම්මා ගන්ථනියා කචව කනො ච ගන්ථා? ඨකපත්වා ගන්කථ

අවකසසං අකුසෙං, තීසු භූමීසු කුසෙං, තීසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකම ධම්මාගන්ථනියාකචවකනොචගන්ථා.

අගන්ථනියා ධම්මාන වත්තබ්බ්ා–ගන්ථාකචවගන්ථනියාචාතිපි, ගන්ථනියා

කචවකනොචගන්ථාතිපි. 

1497. ෙතකම ධම්මා ගන්ථා කචව ගන්ථසම්පයුත්තා ච? යත්ථ දිට්ඨි ච

කෙොකභොච එෙකතොඋප්පජ්ජන්ති–ඉකමධම්මාගන්ථාකචවගන්ථසම්පයුත්තා 

ච. 

1498. ෙතකම ධම්මා ගන්ථසම්පයුත්තා කචව කනො ච ගන්ථා? අට්ඨ

කෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, එත්ථුප්පන්කන
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ගන්කථ ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා ගන්ථසම්පයුත්තා කචව කනො ච ගන්ථා.

ගන්ථවිප්පයුත්තාධම්මානවත්තබ්බ්ා– ගන්ථාකචවගන්ථසම්පයුත්තාචාතිපි, 

ගන්ථසම්පයුත්තාකචවකනොචගන්ථාතිපි. 

1499. ෙතකම ධම්මා ගන්ථවිප්පයුත්තා ගන්ථනියා? චතූසු

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පන්කනො කෙොකභො, 

ද්වීසු කදොමනස්සසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පන්නං පටිඝං, 

විචිකිච්ඡාසෙගකතොචිත්තුප්පාකදො, උද්ධච්චසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, තීසුභූමීසු

කුසෙං, තීසු භූමීසුවිපාකෙො, තීසු භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකම

ධම්මාගන්ථවිප්පයුත්තා ගන්ථනියා. 

1500. ෙතකම ධම්මා ගන්ථවිප්පයුත්තා අගන්ථනියා? චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

ගන්ථවිප්පයුත්තා අගන්ථනියා. ගන්ථසම්පයුත්තා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා –

ගන්ථවිප්පයුත්තාගන්ථනියාතිපි, ගන්ථවිප්පයුත්තාඅගන්ථනියාතිපි. 

ඔඝකගොච්ඡෙං 

1501. ෙතකම ධම්මාඔඝා…කප.…. 

කයොගකගොච්ඡෙං 

1502. ෙතකම ධම්මාකයොගා…කප.…. 

නීවරණකගොච්ඡෙං 

1503. ෙතකම ධම්මා නීවරණා? ඡ නීවරණා – ොමච්ඡන්දනීවරණං, 

බ්යාපාදනීවරණං, ථිනමිද්ධනීවරණං, උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, 

විචිකිච්ඡානීවරණං, අවිජ්ජානීවරණං. ොමච්ඡන්දනීවරණං අට්ඨසු

කෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති, බ්යාපාදනීවරණං ද්වීසු

කදොමනස්සසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති, ථිනමිද්ධනීවරණං

සසඞ්ඛාරිකෙසු අකුසකෙසු උප්පජ්ජති, උද්ධච්චනීවරණං උද්ධච්චසෙගකතසු

චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති, කුක්කුච්චනීවරණං ද්වීසු කදොමනස්සසෙගකතසු

චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති, විචිකිච්ඡානීවරණං විචිකිච්ඡාසෙගකතසු

චිත්තුප්පාකදසුඋප්පජ්ජති, අවිජ්ජානීවරණං සබ්බ්ාකුසකෙසුඋප්පජ්ජති–ඉකම

ධම්මා නීවරණා. 

1504. ෙතකම ධම්මාකනොනීවරණා? ඨකපත්වානීවරකණඅවකසසංඅකුසෙං, 

චතූසුභූමීසුකුසෙං, චතූසු භූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනො නීවරණා. 
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1505. ෙතකම ධම්මා නීවරණියා? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, තීසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මානීවරණියා. 

1506. ෙතකම ධම්මාඅනීවරණියා? චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, චත්තාරි

චසාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅනීවරණියා. 

1507. ෙතකම ධම්මානීවරණසම්පයුත්තා? ද්වාදසඅකුසෙචිත්තුප්පාදා–ඉකම

ධම්මා නීවරණසම්පයුත්තා. 

1508. ෙතකම ධම්මා නීවරණවිප්පයුත්තා? චතූසු භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

නීවරණවිප්පයුත්තා. 

1509. ෙතකම ධම්මා නීවරණා කචව නීවරණියා ච? තාකනව නීවරණානි 

නීවරණාකචව නීවරණියාච. 

1510. ෙතකම ධම්මානීවරණියාකචවකනොචනීවරණා? ඨකපත්වානීවරකණ, 

අවකසසං අකුසෙං, තීසු භූමීසු කුසෙං, තීසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා නීවරණියා කචව කනො ච

නීවරණා.අනීවරණියාධම්මානවත්තබ්බ්ා–නීවරණාකචව නීවරණියාචාතිපි, 

නීවරණියාකචවකනොචනීවරණාතිපි. 

1511. ෙතකම ධම්මානීවරණාකචවනීවරණසම්පයුත්තාච? යත්ථද්කවතීණි 

නීවරණානි එෙකතො උප්පජ්ජන්ති – ඉකම ධම්මා නීවරණා කචව

නීවරණසම්පයුත්තාච. 

1512. ෙතකම ධම්මානීවරණසම්පයුත්තාකචවකනොචනීවරණා? ඨකපත්වා

නීවරකණ, අවකසසංඅකුසෙං–ඉකම ධම්මානීවරණසම්පයුත්තාකචවකනොච

නීවරණා. නීවරණවිප්පයුත්තා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා – නීවරණා කචව

නීවරණසම්පයුත්තා චාතිපි, නීවරණසම්පයුත්තාකචව කනොචනීවරණාතිපි. 

1513. ෙතකම ධම්මානීවරණවිප්පයුත්තානීවරණියා? තීසුභූමීසුකුසෙං, තීසු 

භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා 

නීවරණවිප්පයුත්තානීවරණියා. 

1514. ෙතකම ධම්මා නීවරණවිප්පයුත්තා අනීවරණියා? චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

නීවරණවිප්පයුත්තා අනීවරණියා. නීවරණසම්පයුත්තා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා –

නීවරණවිප්පයුත්තානීවරණියාතිපි, නීවරණවිප්පයුත්තාඅනීවරණියාතිපි. 
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පරාමාසකගොච්ඡෙං 

1515. ෙතකම ධම්මාපරාමාසා? දිට්ඨිපරාමාකසොචතූසුදිට්ඨිගතසම්පයුත්කතසු 

චිත්තුප්පාකදසුඋප්පජ්ජති–ඉකමධම්මාපරාමාසා. 

1516. ෙතකම ධම්මාකනොපරාමාසා? ඨකපත්වාපරාමාසංඅවකසසංඅකුසෙං, 

චතූසුභූමීසුකුසෙං, චතූසු භූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනො පරාමාසා. 

1517. ෙතකම ධම්මා පරාමට්ඨා? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, තීසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසුභූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මාපරාමට්ඨා. 

1518. ෙතකම ධම්මාඅපරාමට්ඨා? චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, චත්තාරි

ච සාමඤ්ඤ ොනිනිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅපරාමට්ඨා. 

1519. ෙතකම ධම්මා පරාමාසසම්පයුත්තා? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, එත්ථුප්පන්නං පරාමාසං ඨකපත්වා – ඉකම

ධම්මාපරාමාසසම්පයුත්තා. 

1520. ෙතකම ධම්මා පරාමාසවිප්පයුත්තා? චත්තාකරො 

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, ද්කව 

කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, 

උද්ධච්චසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, චතූසු භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, 

තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

පරාමාසවිප්පයුත්තා. පරාමාකසො න වත්තබ්කබ්ො – පරාමාසසම්පයුත්කතොතිපි, 

පරාමාසවිප්පයුත්කතොතිපි. 

1521. ෙතකම ධම්මා පරාමාසා කචව පරාමට්ඨා ච? කසො එව පරාමාකසො 

පරාමාකසොකචවපරාමට්කඨොච. 

1522. ෙතකම ධම්මාපරාමට්ඨාකචවකනොචපරාමාසා? ඨකපත්වාපරාමාසං

අවකසසං අකුසෙං, තීසු භූමීසු කුසෙං, තීසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා පරාමට්ඨා කචව කනො ච

පරාමාසා.අපරාමට්ඨාධම්මානවත්තබ්බ්ා–පරාමාසාකචව පරාමට්ඨාචාතිපි, 

පරාමට්ඨාකචවකනොචපරාමාසාතිපි. 

1523. ෙතකම ධම්මා පරාමාසවිප්පයුත්තා පරාමට්ඨා? චත්තාකරො 

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, ද්කව

කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, 
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උද්ධච්චසෙගකතොචිත්තුප්පාකදො, තීසුභූමීසු කුසෙං, තීසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසු

භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා පරාමාසවිප්පයුත්තා

පරාමට්ඨා. 

1524. ෙතකම ධම්මා පරාමාසවිප්පයුත්තා අපරාමට්ඨා? චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

පරාමාසවිප්පයුත්තාඅපරාමට්ඨා.පරාමාසා චපරාමාසසම්පයුත්තාචධම්මාන

වත්තබ්බ්ා – පරාමාසවිප්පයුත්තා පරාමට්ඨාතිපි, පරාමාසවිප්පයුත්තා

අපරාමට්ඨාතිපි. 

මෙන්තරදුෙං 

1525. ෙතකම ධම්මාසාරම්මණා? චතූසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, චතූසුභූමීසු 

විපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං–ඉකමධම්මාසාරම්මණා. 

1526. ෙතකම ධම්මා අනාරම්මණා? රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

අනාරම්මණා. 

1527. ෙතකම ධම්මා චිත්තා? චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, කසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්ොවිඤ්ඤාණං, ොයවිඤ්ඤාණං, මකනොධාතු, 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතු–ඉකමධම්මාචිත්තා. 

1528. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තා? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනොචිත්තා. 

1529. ෙතකම ධම්මා කචතසිො? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මා කචතසිො. 

1530. ෙතකම ධම්මාඅකචතසිො? චිත්තඤ්ච, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකම

ධම්මාඅකචතසිො. 

1531. ෙතකම ධම්මා චිත්තසම්පයුත්තා? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාචිත්තසම්පයුත්තා. 

1532. ෙතකම ධම්මාචිත්තවිප්පයුත්තා? රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මා 

චිත්තවිප්පයුත්තා.චිත්තංනවත්තබ්බ්ං–චිත්කතනසම්පයුත්තන්තිපි, චිත්කතන

විප්පයුත්තන්තිපි. 

1533. ෙතකම ධම්මා චිත්තසංසට්ඨා? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–ඉකම ධම්මාචිත්තසංසට්ඨා. 
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1534. ෙතකම ධම්මාචිත්තවිසංසට්ඨා? රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මා

චිත්තවිසංසට්ඨා. චිත්තං න වත්තබ්බ්ං – චිත්කතන සංසට්ඨන්තිපි, චිත්කතන

විසංසට්ඨන්තිපි. 

1535. ෙතකම ධම්මාචිත්තසමුට්ඨානා? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, ොයවිඤ්ඤත්ති, වචීවිඤ්ඤත්ති, යංවාපනඤ්ඤම්පිඅත්ථි

රූපං චිත්තජං චිත්තකෙතුෙං චිත්තසමුට්ඨානං – රූපායතනං සද්දායතනං

ගන්ධායතනං රසායතනං ක ොට්ඨබ්බ්ායතනං ආොසධාතු ආකපොධාතු රූපස්ස

ෙහුතාරූපස්සමුදුතාරූපස්සෙම්මඤ්ඤතාරූපස්සඋපචකයොරූපස්ස සන්තති

ෙබ්ළීොකරොආොකරො–ඉකමධම්මාචිත්තසමුට්ඨානා. 

1536. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසමුට්ඨානා? චිත්තඤ්ච, අවකසසඤ්ච රූපං, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකම ධම්මාකනොචිත්තසමුට්ඨානා. 

1537. ෙතකම ධම්මාචිත්තසෙභුකනො? කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, ොයවිඤ්ඤත්ති, වචීවිඤ්ඤත්ති – ඉකම ධම්මා

චිත්තසෙභුකනො. 

1538. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසෙභුකනො? චිත්තඤ්ච, අවකසසඤ්ච රූපං, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනො චිත්තසෙභුකනො. 

1539. ෙතකම ධම්මා චිත්තානුපරිවත්තිකනො? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො, ොයවිඤ්ඤත්ති, වචීවිඤ්ඤත්ති–ඉකම

ධම්මාචිත්තානුපරිවත්තිකනො. 

1540. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තානුපරිවත්තිකනො? චිත්තඤ්ච, අවකසසඤ්ච

රූපං, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකම ධම්මාකනොචිත්තානුපරිවත්තිකනො. 

1541. ෙතකම ධම්මා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො–ඉකමධම්මාචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. 

1542. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා? චිත්තඤ්ච, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකම ධම්මාකනොචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. 

1543. ෙතකම ධම්මා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනො? කවදනාක්ඛන්කධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනො. 
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1544. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනො? චිත්තඤ්ච, 

රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසෙභුකනො. 

1545. ෙතකම ධම්මා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො? 

කවදනාක්ඛන්කධො, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො – ඉකම ධම්මා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො. 

1546. ෙතකම ධම්මා කනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො? 

චිත්තඤ්ච, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා කනො

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො. 

1547. ෙතකම ධම්මා අජ්ඣත්තිො? චක්ඛායතනං…කප.… මනායතනං –

ඉකමධම්මාඅජ්ඣත්තිො. 

1548. ෙතකම ධම්මා බ්ාහිරා? රූපායතනං…කප.… ධම්මායතනං – ඉකම

ධම්මාබ්ාහිරා. 

1549. ෙතකම ධම්මාඋපාදා? චක්ඛායතනං…කප.…ෙබ්ළීොකරොආොකරො–

ඉකමධම්මාඋපාදා. 

1550. ෙතකම ධම්මාකනොඋපාදා? චතූසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, චතූසුභූමීසු

විපාකෙො, තීසුභූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, චත්තාකරො ච මොභූතා, නිබ්බ්ානඤ්ච –

ඉකමධම්මාකනොඋපාදා. 

1551. ෙතකම ධම්මාඋපාදිණ්ණා? තීසුභූමීසුවිපාකෙො, යඤ්චරූපංෙම්මස්ස

ෙතත්තා–ඉකමධම්මා උපාදිණ්ණා. 

1552. ෙතකම ධම්මා අනුපාදිණ්ණා? තීසු භූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, තීසුභූමීසු 

කිරියාබ්යාෙතං, යඤ්ච රූපං න ෙම්මස්ස ෙතත්තා, චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

අනුපාදිණ්ණා. 

උපාදානකගොච්ඡෙං 

1553. ෙතකම ධම්මා උපාදානා? චත්තාරි උපාදානානි – ොමුපාදානං, 

දිට්ඨුපාදානං, සීෙබ්බ්තුපාදානං, අත්තවාදුපාදානං. ොමුපාදානං අට්ඨසු

කෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. දිට්ඨුපාදානඤ්ච 

සීෙබ්බ්තුපාදානඤ්ච අත්තවාදුපාදානඤ්ච චතූසු දිට්ඨිගතසම්පයුත්කතසු 

චිත්තුප්පාකදසුඋප්පජ්ජන්ති–ඉකමධම්මාඋපාදානා. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි අට්ඨෙථාෙණ්ඩං 

283 

පටුන 

1554. ෙතකම ධම්මාකනොඋපාදානා? ඨකපත්වාඋපාදාකනඅවකසසංඅකුසෙං, 

චතූසුභූමීසුකුසෙං, චතූසු භූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනො උපාදානා. 

1555. ෙතකම ධම්මා උපාදානියා? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, තීසු භූමීසු 

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා

උපාදානියා. 

1556. ෙතකම ධම්මාඅනුපාදානියා? චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, චත්තාරි

චසාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅනුපාදානියා. 

1557. ෙතකම ධම්මා උපාදානසම්පයුත්තා? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, චත්තාකරො

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, එත්ථුප්පන්නං කෙොභං ඨකපත්වා

–ඉකමධම්මාඋපාදානසම්පයුත්තා. 

1558. ෙතකම ධම්මා උපාදානවිප්පයුත්තා? චතූසු

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පන්කනො කෙොකභො, 

ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, 

උද්ධච්චසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, චතූසු භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, 

තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා 

උපාදානවිප්පයුත්තා. 

1559. ෙතකම ධම්මා උපාදානා කචව උපාදානියා ච? තාකනව උපාදානානි

උපාදානාකචවඋපාදානියාච. 

1560. ෙතකම ධම්මාඋපාදානියාකචවකනොචඋපාදානා? ඨකපත්වාඋපාදාකන

අවකසසං අකුසෙං, තීසු භූමීසු කුසෙං, තීසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා උපාදානියා කචව කනො ච

උපාදානා. අනුපාදානියා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා – උපාදානා කචව උපාදානියා

චාතිපි, උපාදානියාකචවකනො චඋපාදානාතිපි. 

1561. ෙතකම ධම්මාඋපාදානා කචවඋපාදානසම්පයුත්තා ච? යත්ථ දිට්ඨිච

කෙොකභො ච එෙකතො උප්පජ්ජන්ති – ඉකම ධම්මා උපාදානා කචව

උපාදානසම්පයුත්තාච. 

1562. ෙතකම ධම්මා උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා? අට්ඨ

කෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, එත්ථුප්පන්කනඋපාදාකනඨකපත්වා –ඉකමධම්මා



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණීපාළි අට්ඨෙථාෙණ්ඩං 

284 

පටුන 

උපාදානසම්පයුත්තා කචව කනො ච උපාදානා. උපාදානවිප්පයුත්තා ධම්මා න

වත්තබ්බ්ා –උපාදානාකචව උපාදානසම්පයුත්තාචාතිපි, උපාදානසම්පයුත්තා

කචවකනොචඋපාදානාතිපි. 

1563. ෙතකම ධම්මා උපාදානවිප්පයුත්තා උපාදානියා? චතූසු 

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පන්කනො කෙොකභො, 

ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, 

උද්ධච්චසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, තීසුභූමීසුකුසෙං, තීසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසු

භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා උපාදානවිප්පයුත්තා 

උපාදානියා. 

1564. ෙතකම ධම්මා උපාදානවිප්පයුත්තා අනුපාදානියා? චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

උපාදානවිප්පයුත්තාඅනුපාදානියා. උපාදානසම්පයුත්තාධම්මානවත්තබ්බ්ා–

උපාදානවිප්පයුත්තාඋපාදානියාතිපි, උපාදානවිප්පයුත්තාඅනුපාදානියාතිපි. 

කිකෙසකගොච්ඡෙං 

1565. ෙතකම ධම්මා කිකෙසා? දස කිකෙසවත්ථූනි – කෙොකභො, කදොකසො, 

කමොකෙො, මාකනො, දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, ථිනං, උද්ධච්චං, අහිරිෙං, අකනොත්තප්පං.

කෙොකභො අට්ඨසු කෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. කදොකසො ද්වීසු

කදොමනස්සසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති. කමොකෙො සබ්බ්ාකුසකෙසු

උප්පජ්ජති. මාකනො චතූසු දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගකතසු චිත්තුප්පාකදසු

උප්පජ්ජති. දිට්ඨි චතූසු දිට්ඨිගතසම්පයුත්කතසු චිත්තුප්පාකදසු උප්පජ්ජති.

විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාසෙගකතසුචිත්තුප්පාකදසුඋප්පජ්ජති.ථිනංසසඞ්ඛාරිකෙසු

අකුසකෙසු උප්පජ්ජති. උද්ධච්චඤ්ච අහිරිෙඤ්ච අකනොත්තප්පඤ්ච

සබ්බ්ාකුසකෙසු උප්පජ්ජන්ති–ඉකමධම්මාකිකෙසා. 

1566. ෙතකම ධම්මාකනොකිකෙසා? ඨකපත්වා කිකෙකසඅවකසසංඅකුසෙං, 

චතූසු භූමීසුකුසෙං, චතූසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාකනොකිකෙසා. 

1567. ෙතකම ධම්මා සංකිකෙසිො? තීසු භූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, තීසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා

සංකිකෙසිො. 

1568. ෙතකම ධම්මා අසංකිකෙසිො? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා, 

චත්තාරිචසාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅසංකිකෙසිො. 
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1569. ෙතකම ධම්මාසංකිලිට්ඨා? ද්වාදසඅකුසෙචිත්තුප්පාදා –ඉකමධම්මා 

සංකිලිට්ඨා. 

1570. ෙතකම ධම්මාඅසංකිලිට්ඨා? චතූසුභූමීසුකුසෙං, චතූසුභූමීසුවිපාකෙො, 

තීසුභූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅසංකිලිට්ඨා. 

1571. ෙතකම ධම්මාකිකෙසසම්පයුත්තා? ද්වාදසඅකුසෙචිත්තුප්පාදා–ඉකම

ධම්මා කිකෙසසම්පයුත්තා. 

1572. ෙතකම ධම්මා කිකෙසවිප්පයුත්තා? චතූසු භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

කිකෙසවිප්පයුත්තා. 

1573. ෙතකම ධම්මාකිකෙසාකචවසංකිකෙසිොච? කතවකිකෙසාකිකෙසා

කචව සංකිකෙසිොච. 

1574. ෙතකම ධම්මාසංකිකෙසිොකචවකනොචකිකෙසා? ඨකපත්වාකිකෙකස

අවකසසං අකුසෙං, තීසු භූමීසු කුසෙං, තීසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා සංකිකෙසිො කචව කනො ච

කිකෙසා. අසංකිකෙසිො ධම්මා න වත්තබ්බ්ා –කිකෙසා කචව සංකිකෙසිො

චාතිපි, සංකිකෙසිොකචවකනොචකිකෙසාතිපි. 

1575. ෙතකම ධම්මාකිකෙසා කචව සංකිලිට්ඨා ච? කතවකිකෙසාකිකෙසා

කචවසංකිලිට්ඨාච. 

1576. ෙතකම ධම්මාසංකිලිට්ඨාකචවකනොචකිකෙසා? ඨකපත්වාකිකෙකස

අවකසසං අකුසෙං – ඉකම ධම්මා සංකිලිට්ඨා කචව කනො ච කිකෙසා. 

අසංකිලිට්ඨා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා – කිකෙසා කචව සංකිලිට්ඨා චාතිපි, 

සංකිලිට්ඨාකචවකනොචකිකෙසාතිපි. 

1577. ෙතකම ධම්මාකිකෙසාකචවකිකෙසසම්පයුත්තාච? යත්ථද්කවතකයො

කිකෙසා එෙකතො උප්පජ්ජන්ති – ඉකම ධම්මා කිකෙසා කචව

කිකෙසසම්පයුත්තාච. 

1578. ෙතකම ධම්මා කිකෙසසම්පයුත්තා කචව කනො ච කිකෙසා? ඨකපත්වා

කිකෙකස අවකසසංඅකුසෙං –ඉකමධම්මාකිකෙසසම්පයුත්තාකචවකනොච

කිකෙසා. කිකෙසවිප්පයුත්තා ධම්මා න වත්තබ්බ්ා – කිකෙසා කචව

කිකෙසසම්පයුත්තාචාතිපි, කිකෙසසම්පයුත්තාකචව කනොචකිකෙසාතිපි. 
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1579. ෙතකම ධම්මාකිකෙසවිප්පයුත්තාසංකිකෙසිො? තීසුභූමීසුකුසෙං, තීසු

භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා

කිකෙසවිප්පයුත්තා සංකිකෙසිො. 

1580. ෙතකම ධම්මා කිකෙසවිප්පයුත්තා අසංකිකෙසිො? චත්තාකරො මග්ගා

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා 

කිකෙසවිප්පයුත්තාඅසංකිකෙසිො.කිකෙසසම්පයුත්තාධම්මානවත්තබ්බ්ා– 

කිකෙසවිප්පයුත්තාසංකිකෙසිොතිපි, කිකෙසවිප්පයුත්තාඅසංකිකෙසිොතිපි. 

පිට්ඨිදුෙං 

1581. ෙතකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්ා? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො – ඉකම

ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්ා. චත්තාකරො 

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, ද්කව

කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා– ඉකමධම්මා සියාදස්සකනනපොතබ්බ්ා, සියා

නදස්සකනන පොතබ්බ්ා. 

1582. ෙතකම ධම්මා න දස්සකනන පොතබ්බ්ා? උද්ධච්චසෙගකතො

චිත්තුප්පාකදො, චතූසු භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු

කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා න දස්සකනන

පොතබ්බ්ා. 

1583. ෙතකම ධම්මාභාවනායපොතබ්බ්ා? උද්ධච්චසෙගකතොචිත්තුප්පාකදො–

ඉකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්ා. චත්තාකරො

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, ද්කව 

කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා – ඉකමධම්මාසියා භාවනායපොතබ්බ්ා, සියා

නභාවනාය පොතබ්බ්ා. 

1584. ෙතකම ධම්මා න භාවනාය පොතබ්බ්ා? චත්තාකරො 

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතොචිත්තුප්පාකදො, චතූසු භූමීසු

කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, 

නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මානභාවනායපොතබ්බ්ා. 

1585. ෙතකම ධම්මා දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුො? චත්තාකරො 

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, 

එත්ථුප්පන්නංකමොෙංඨකපත්වා–ඉකමධම්මාදස්සකනනපොතබ්බ්කෙතුො.

චත්තාකරො දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, ද්කව
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කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා – ඉකම ධම්මා සියා දස්සකනන

පොතබ්බ්කෙතුො, සියානදස්සකනනපොතබ්බ්කෙතුො. 

1586. ෙතකම ධම්මා න දස්සකනන පොතබ්බ්කෙතුො? විචිකිච්ඡාසෙගකතො

කමොකෙො, උද්ධච්චසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, චතූසු භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාන 

දස්සකනනපොතබ්බ්කෙතුො. 

1587. ෙතකම ධම්මා භාවනාය පොතබ්බ්කෙතුො? උද්ධච්චසෙගකතො

චිත්තුප්පාකදො, එත්ථුප්පන්නං කමොෙං ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා භාවනාය

පොතබ්බ්කෙතුො. චත්තාකරො දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, 

ද්කව කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා – ඉකම ධම්මා සියා භාවනාය

පොතබ්බ්කෙතුො, සියානභාවනායපොතබ්බ්කෙතුො. 

1588. ෙතකම ධම්මා න භාවනාය පොතබ්බ්කෙතුො? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො චිත්තුප්පාකදො, 

උද්ධච්චසෙගකතො කමොකෙො, චතූසු භූමීසු කුසෙං, චතූසු භූමීසු විපාකෙො, තීසු

භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා න භාවනාය

පොතබ්බ්කෙතුො. 

1589. ෙතකම ධම්මා සවිතක්ො? ොමාවචරකුසෙං, අකුසෙං, 

ොමාවචරකුසෙස්ස විපාෙකතො එොදස චිත්තුප්පාදා, අකුසෙස්ස විපාෙකතො

ද්කව, කිරියකතොඑොදස, රූපාවචරංපඨමංඣානං කුසෙකතොචවිපාෙකතොච

කිරියකතො ච කෙොකුත්තරං පඨමං ඣානං කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච, 

එත්ථුප්පන්නංවිතක්ෙංඨකපත්වා–ඉකමධම්මාසවිතක්ො. 

1590. ෙතකම ධම්මා අවිතක්ො? ද්කවපඤ්චවිඤ්ඤාණානි, 

රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, 

චත්තාකරො අරූපාවචරා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, 

කෙොකුත්තරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච, විතක්කෙො ච, 

රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅවිතක්ො. 

1591. ෙතකම ධම්මා සවිචාරා? ොමාවචරකුසෙං, අකුසෙං, 

ොමාවචරකුසෙස්ස විපාෙකතො එොදස චිත්තුප්පාදා, අකුසෙස්ස විපාෙකතො

ද්කවකිරියකතොඑොදස, රූපාවචරඑෙෙදුෙජ්ඣානාකුසෙකතො චවිපාෙකතො

ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරඑෙෙදුෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච, 

එත්ථුප්පන්නංවිචාරංඨකපත්වා–ඉකමධම්මාසවිචාරා. 
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1592. ෙතකම ධම්මා අවිචාරා? ද්කවපඤ්චවිඤ්ඤාණානි, 

රූපාවචරතිෙතිෙජ්ඣානා කුසෙකතොචවිපාෙකතොචකිරියකතොච, චත්තාකරො

ආරුප්පාකුසෙකතොචවිපාෙකතොචකිරියකතොච, කෙොකුත්තරතිෙතිෙජ්ඣානා

කුසෙකතොචවිපාෙකතොච, විචාකරොච, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකම ධම්මා

අවිචාරා. 

1593. ෙතකම ධම්මා සප්පීතිො? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

කසොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො චත්තාකරො, ොමාවචරකුසෙස්ස

විපාෙකතො පඤ්ච, කිරියකතො පඤ්ච, රූපාවචරදුෙතිෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරදුෙතිෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතොච, එත්ථුප්පන්නංපීතිංඨකපත්වා–ඉකමධම්මාසප්පීතිො. 

1594. ෙතකම ධම්මා අප්පීතිො? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

උකපක්ඛාසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො අට්ඨ, ොමාවචරකුසෙස්ස

විපාෙකතො එොදස, අකුසෙස්ස විපාෙකතො සත්ත, කිරියකතො ඡ, 

රූපාවචරදුෙදුෙජ්ඣානාකුසෙකතො චවිපාෙකතො චකිරියකතො ච, චත්තාකරො 

ආරුප්පාකුසෙකතොචවිපාෙකතොචකිරියකතොච, කෙොකුත්තරදුෙදුෙජ්ඣානා

කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච පීති ච, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

අප්පීතිො. 

1595. ෙතකම ධම්මා පීතිසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො 

කසොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො චත්තාකරො, ොමාවචරකුසෙස්ස

විපාෙකතො පඤ්ච, කිරියකතො පඤ්ච, රූපාවචරදුෙතිෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරදුෙතිෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතොච, එත්ථුප්පන්නංපීතිංඨකපත්වා–ඉකම ධම්මාපීතිසෙගතා. 

1596. ෙතකම ධම්මා න පීතිසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

උකපක්ඛාසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො අට්ඨ, ොමාවචරකුසෙස්ස

විපාෙකතො එොදස, අකුසෙස්ස විපාෙකතො සත්ත, කිරියකතො ඡ, 

රූපාවචරදුෙදුෙජ්ඣානාකුසෙකතො ච විපාෙකතො චකිරියකතො ච, චත්තාකරො

ආරුප්පාකුසෙකතොච විපාෙකතොචකිරියකතොච, කෙොකුත්තරදුෙදුෙජ්ඣානා 

කුසෙකතො චවිපාෙකතොච, පීතිච, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච –ඉකමධම්මා න

පීතිසෙගතා. 

1597. ෙතකම ධම්මා සුඛසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

කසොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො චත්තාකරො, ොමාවචරකුසෙස්ස

විපාෙකතො ඡ, කිරියකතො පඤ්ච, රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච
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විපාෙකතො ච කිරියකතො ච කෙොකුත්තරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච

විපාෙකතොච, එත්ථුප්පන්නංසුඛංඨකපත්වා–ඉකමධම්මා සුඛසෙගතා. 

1598. ෙතකම ධම්මා න සුඛසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

උකපක්ඛාසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො අට්ඨ, ොමාවචරකුසෙස්ස

විපාෙකතොදස, අකුසෙස්සවිපාෙකතොසත්ත, කිරියකතොඡ, රූපාවචරං චතුත්ථං

ඣානංකුසෙකතොචවිපාෙකතොචකිරියකතොච, චත්තාකරොආරුප්පාකුසෙකතො

ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච කෙොකුත්තරං චතුත්ථං ඣානං කුසෙකතො ච

විපාෙකතොච, සුඛඤ්ච, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මානසුඛසෙගතා. 

1599. ෙතකම ධම්මා උකපක්ඛාසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

උකපක්ඛාසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතො ඡ, ොමාවචරකුසෙස්ස විපාෙකතො

දස, අකුසෙස්ස විපාෙකතො ඡ, කිරියකතො ඡ, රූපාවචරං චතුත්ථං ඣානං

කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, චත්තාකරො ආරුප්පා කුසෙකතො ච

විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, කෙොකුත්තරං චතුත්ථං ඣානං කුසෙකතො ච

විපාෙකතො ච, එත්ථුප්පන්නං උකපක්ඛං ඨකපත්වා – ඉකම ධම්මා

උකපක්ඛාසෙගතා. 

1600. ෙතකම ධම්මානඋකපක්ඛාසෙගතා? ොමාවචරකුසෙකතො චත්තාකරො

කසොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා, අකුසෙකතොඡ, ොමාවචරකුසෙස්සවිපාෙකතො

ඡ, අකුසෙස්ස විපාෙකතො එකෙො, කිරියකතො පඤ්ච, 

රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච කිරියකතො ච, 

කෙොකුත්තරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානා කුසෙකතො ච විපාෙකතො ච, උකපක්ඛා ච, 

රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකමධම්මානඋකපක්ඛාසෙගතා. 

1601. ෙතකම ධම්මා ොමාවචරා? ොමාවචරකුසෙං, අකුසෙං, සබ්කබ්ො 

ොමාවචරස්ස විපාකෙො, ොමාවචරකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම 

ධම්මාොමාවචරා. 

1602. ෙතකම ධම්මානොමාවචරා? රූපාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා–

ඉකම ධම්මානොමාවචරා. 

1603. ෙතකම ධම්මා රූපාවචරා? රූපාවචරචතුක්ෙපඤ්චෙජ්ඣානා

කුසෙකතොචවිපාෙකතොචකිරියකතොච–ඉකම ධම්මාරූපාවචරා. 

1604. ෙතකම ධම්මානරූපාවචරා? ොමාවචරා, අරූපාවචරා, අපරියාපන්නා–

ඉකමධම්මාන රූපාවචරා. 
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1605. ෙතකම ධම්මා අරූපාවචරා? චත්තාකරො ආරුප්පා කුසෙකතො ච

විපාෙකතොචකිරියකතොච–ඉකමධම්මා අරූපාවචරා. 

1606. ෙතකම ධම්මානඅරූපාවචරා? ොමාවචරා, රූපාවචරා, අපරියාපන්නා–

ඉකමධම්මාන අරූපාවචරා. 

1607. ෙතකම ධම්මා පරියාපන්නා? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, තීසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉකම ධම්මා

පරියාපන්නා. 

1608. ෙතකම ධම්මා අපරියාපන්නා? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා, 

චත්තාරිචසාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅපරියාපන්නා. 

1609. ෙතකම ධම්මානියයානිො? චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා – ඉකම

ධම්මා නියයානිො. 

1610. ෙතකම ධම්මාඅනියයානිො? තීසුභූමීසුකුසෙං, අකුසෙං, චතූසුභූමීසු 

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

අනියයානිො. 

1611. ෙතකම ධම්මානියතා? චත්තාකරොදිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා, ද්කව

කදොමනස්සසෙගතචිත්තුප්පාදා – ඉකම ධම්මා සියා නියතා සියා අනියතා.

චත්තාකරො මග්ගාඅපරියාපන්නා–ඉකමධම්මානියතා. 

1612. ෙතකම ධම්මා අනියතා? චත්තාකරො

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකෙොභසෙගතචිත්තුප්පාදා, විචිකිච්ඡාසෙගකතො

චිත්තුප්පාකදො, උද්ධච්චසෙගකතොචිත්තුප්පාකදො, තීසුභූමීසු කුසෙං, චතූසුභූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච – ඉකම ධම්මා

අනියතා. 

1613. ෙතකම ධම්මා සඋත්තරා? තීසු භූමීසු කුසෙං, අකුසෙං, තීසු භූමීසු

විපාකෙො, තීසු භූමීසුකිරියාබ්යාෙතං, සබ්බ්ඤ්චරූපං–ඉකමධම්මා සඋත්තරා. 

1614. ෙතකම ධම්මාඅනුත්තරා? චත්තාකරොමග්ගාඅපරියාපන්නා, චත්තාරිච

සාමඤ්ඤ ොනි, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅනුත්තරා. 

1615. ෙතකම ධම්මා සරණා? ද්වාදස අකුසෙචිත්තුප්පාදා – ඉකම ධම්මා

සරණා. 
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1616. ෙතකම ධම්මාඅරණා? චතූසුභූමීසුකුසෙං, චතූසුභූමීසුවිපාකෙො, තීසු

භූමීසු කිරියාබ්යාෙතං, රූපඤ්ච, නිබ්බ්ානඤ්ච–ඉකමධම්මාඅරණා. 

අත්ථුද්ධාකරොනිට්ඨිකතො. 

ධම්මසඞ්ගණීපෙරණංනිට්ඨිතං. 
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