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2. සච්චොගරො .................................................................................. 368 
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2. අකුසලොගරො ............................................................................... 371 
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4. කිරියොගරො ................................................................................. 377 

3. පඤ්හාපුච්ඡකං ................................................................................ 379 

1. තිකං ........................................................................................... 379 

2. දුකං ............................................................................................ 380 

16. ඤාණවිභඞ්ග ො ............................................................................... 387 

1. එකකමාතිකා .................................................................................. 387 

2. දුකමාතිකා...................................................................................... 388 

3. තිකමාතිකා .................................................................................... 390 

4. චතුක්කමාතිකා ............................................................................... 395 

5. පඤ්චකමාතිකා ............................................................................... 396 

6. ඡක්කමාතිකා .................................................................................. 396 

7. සත්තකමාතිකා ............................................................................... 397 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටුන 

vii 

පටුන 

8. අට්ඨකමාතිකා ................................................................................ 397 

9. නෙකමාතිකා .................................................................................. 397 

10. දසකමාතිකා ................................................................................. 397 

1. එකකනිද්ගදගසො ............................................................................. 399 

2. දුකනිද්ගදගසො ................................................................................. 403 

3. තිකනිද්ගදගසො ................................................................................ 406 

4. චතුක්කනිද්ගදගසො .......................................................................... 410 

5. පඤ්චකනිද්ගදගසො .......................................................................... 416 

6. ඡක්කනිද්ගදගසො ............................................................................. 416 

7. සත්තකනිද්ගදගසො .......................................................................... 417 

8. අට්ඨකනිද්ගදගසො ........................................................................... 417 

9. නෙකනිද්ගදගසො ............................................................................. 418 

10. දසකනිද්ගදගසො ............................................................................ 418 

17. ඛුද්දකෙත්ථුවිභඞ්ග ො ....................................................................... 440 

1. එකකමාතිකා .................................................................................. 440 

2. දුකමාතිකා...................................................................................... 440 

3. තිකමාතිකා .................................................................................... 441 

4. චතුක්කමාතිකා ............................................................................... 441 

5. පඤ්චකමාතිකා ............................................................................... 442 

6. ඡක්කමාතිකා .................................................................................. 442 

7. සත්තකමාතිකා ............................................................................... 442 

8. අට්ඨකමාතිකා ................................................................................ 442 

9. නෙකමාතිකා .................................................................................. 443 

10. දසකමාතිකා ................................................................................. 443 

1. එකකනිද්ගදගසො ............................................................................. 443 

(1) ජාතිමගදො ................................................................................... 443 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටුන 

viii 

පටුන 

(2-27) ග ොත්තමදාදී ......................................................................... 443 

(28) මගදො ....................................................................................... 444 

(29) පමාගදො .................................................................................... 444 

(30) ථම්ගභො .................................................................................... 444 

(31) සාරම්ගභො ................................................................................. 444 

(32) අත්රිච්ඡතා .................................................................................. 444 

(33) මහිච්ඡතා ................................................................................. 445 

(34) පාපිච්ඡතා ................................................................................. 445 

(35) සිඞ් ං ...................................................................................... 445 

(36) තින්තිණං ................................................................................. 445 

(37) චාපලයං ................................................................................... 445 

(38) අසභා වුත්ති ............................................................................ 446 

(39) අරති ........................................................................................ 446 

(40) තන්දී ....................................................................................... 446 

(41) විජම්භිතා ................................................................................. 446 

(42) භත්තසම්මගදො .......................................................................... 446 

(43) ගචතගසොචලීනත්තං ................................................................ 446 

(44) කුහනා ..................................................................................... 446 

(45) ලපනා ...................................................................................... 447 

(46) ගනමිත්තිකතා .......................................................................... 447 

(47) නිප්ගපසිකතා ........................................................................... 447 

(48) ලාගභනලාභංනිජිගීසනතා ....................................................... 447 

(49) ගසගයයොහමස්මීතිමාගනො ......................................................... 447 

(50) සදිගසොහමස්මීතිමාගනො ............................................................ 448 

(51) හීගනොහමස්මීතිමාගනො ............................................................. 448 

(52) ගසයයස්සගසගයයොහමස්මීතිමාගනො .......................................... 448 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටුන 

ix 

පටුන 

(53) ගසයයස්සසදිගසොහමස්මීතිමාගනො ............................................ 448 

(54) ගසයයස්සහීගනොහමස්මීතිමාගනො.............................................. 449 

(55) සදිසස්සගසගයයොහමස්මීතිමාගනො ............................................ 449 

(56) සදිසස්සසදිගසොහමස්මීතිමාගනො ............................................... 449 

(57) සදිසස්සහීගනොහමස්මීතිමාගනො ................................................ 449 

(58) හීනස්සගසගයයොහමස්මීතිමාගනො.............................................. 450 

(59) හීනස්සසදිගසොහමස්මීතිමාගනො ................................................ 450 

(60) හීනස්සහීගනොහමස්මීතිමාගනො ................................................. 450 

(61) මාගනො ..................................................................................... 450 

(62) අතිමාගනො ................................................................................ 450 

(63) මානාතිමාගනො .......................................................................... 451 

(64) ඔමාගනො .................................................................................. 451 

(65) අධිමාගනො ................................................................................ 451 

(66) අස්මිමාගනො ............................................................................. 451 

(67) මිච්ඡාමාගනො ............................................................................ 451 

(68) ඤාතිවිතක්ගකො ........................................................................ 452 

(69) ජනපදවිතක්ගකො....................................................................... 452 

(70) අමරවිතක්ගකො ......................................................................... 452 

(71) පරානුද්දයතාපටිසංයුත්ගතොවිතක්ගකො ....................................... 452 

(72) ලාභාදිපටිසංයුත්ගතොවිතක්ගකො ................................................. 452 

(73) අනෙඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්ගතොවිතක්ගකො ..................................... 452 

2. දුකනිද්ගදගසො ................................................................................. 453 

(1) ගකොගධොචඋපනාගහොච ............................................................. 453 

(2) මක්ගඛොචපළාගසොච ................................................................. 453 

(3) ඉස්සාචමච්ඡරියඤ්ච .................................................................. 453 

(4) මායාචසාගඨයයඤ්ච .................................................................. 453 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටුන 

x 

පටුන 

(5) අවිජ්ජාචභෙතණ්හාච................................................................ 454 

(6) භෙදිට්ඨිචවිභෙදිට්ඨිච ............................................................... 454 

(7) සස්සතදිට්ඨිචඋච්ගඡදදිට්ඨිච ...................................................... 454 
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9. දිට්ඨසුතාදිදස්සනොගරො ................................................................... 544 
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පටුන 

නගමොතස්සභ ෙගතොඅරහගතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

විභඞ්ගපාළි 

1. ඛන්ධවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
1. පඤ්චක්ඛන්ධා – රූපක්ඛන්ගධො, ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

1. රූපක්ඛන්කධො 
2. තත්ථ කතගමො රූපක්ඛන්ගධො? යං කිඤ්චි රූපං

අතීතානා තපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං ො බ්හිද්ධා ො ඔළාරිකං ො සුඛුමං ො

හීනං ො පණීතං ො යං දූගර සන්තිගක ො, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො– අයංවුච්චතිරූපක්ඛන්ගධො. 

3. තත්ථකතමං රූපංඅතීතං? යංරූපංඅතීතංනිරුද්ධංවි තංවිපරිණතං

අත්ථඞ් තංඅබ්භත්ථඞ් තං උප්පජ්ජිත්ොවි තංඅතීතංඅතීතංගසනසඞ් හිතං, 

චත්තාගරො ච මහාභූතා චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදායරූපං – ඉදං වුච්චති

රූපංඅතීතං. 

තත්ථ කතමං රූපං අනා තං? යං රූපං අජාතං අභූතං අසඤ්ජාතං 
අනිබ්බ්ත්තංඅනභිනිබ්බ්ත්තංඅපාතුභූතංඅනුප්පන්නංඅසමුප්පන්නංඅනුට්ඨිතං 

අසමුට්ඨිතං අනා තං අනා තංගසන සඞ් හිතං, චත්තාගරො ච මහාභූතා

චතුන්නඤ්චමහාභූතානං උපාදායරූපං– ඉදංවුච්චතිරූපංඅනා තං. 

තත්ථ කතමං රූපං පච්චුප්පන්නං? යං රූපං ජාතං භූතං සඤ්ජාතං
නිබ්බ්ත්තංඅභිනිබ්බ්ත්තංපාතුභූතංඋප්පන්නං සමුප්පන්නංඋට්ඨිතංසමුට්ඨිතං

පච්චුප්පන්නං පච්චුප්පන්නංගසන සඞ් හිතං, චත්තාගරො ච මහාභූතා

චතුන්නඤ්ච මහාභූතානංඋපාදායරූපං– ඉදංවුච්චතිරූපංපච්චුප්පන්නං. 

4. තත්ථ කතමං රූපං අජ්ඣත්තං? යං රූපං ගතසං ගතසං සත්තානං

අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියකං පාටිපුග් ලිකං උපාදින්නං, චත්තාගරො ච

මහාභූතා චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදායරූපං – ඉදං වුච්චති රූපං

අජ්ඣත්තං. 
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තත්ථ කතමං රූපං බ්හිද්ධා? යං රූපං ගතසං ගතසං පරසත්තානං 

පරපුග් ලානං අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියකං පාටිපුග් ලිකං උපාදින්නං, 

චත්තාගරො ච මහාභූතා චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදායරූපං – ඉදං වුච්චති

රූපංබ්හිද්ධා. 

5. තත්ථ කතමංරූපංඔළාරිකං? චක්ඛායතනං…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං

– ඉදං වුච්චතිරූපංඔළාරිකං. 

තත්ථ කතමං රූපං සුඛුමං? ඉත්ථින්ද්රියං…ගප.… කබ්ළීකාගරො 

[කබ්ළංකාගරො(සී. සයා.)] ආහාගරො– ඉදංවුච්චතිරූපංසුඛුමං. 

6. තත්ථකතමං රූපංහීනං? යංරූපංගතසංගතසංසත්තානංඋඤ්ඤාතං
අෙඤ්ඤාතංහීළතංපරිභූතං අචිත්තීකතංහීනංහීනමතංහීනසම්මතංඅනිට්ඨං

අකන්තං අමනාපං, රූපා සද්දා  න්ධා රසා ග ොට්ඨබ්බ්ා – ඉදං වුච්චතිරූපං

හීනං. 

තත්ථකතමංරූපංපණීතං? යංරූපංගතසංගතසංසත්තානංඅනුඤ්ඤාතං 
අනෙඤ්ඤාතංඅහීළතංඅපරිභූතංචිත්තීකතංපණීතංපණීතමතංපණීතසම්මතං

ඉට්ඨංකන්තං මනාපං, රූපාසද්දා න්ධාරසාග ොට්ඨබ්බ්ා– ඉදංවුච්චතිරූපං

පණීතං. තංතංොපන රූපංඋපාදායුපාදායරූපංහීනංපණීතංදට්ඨබ්බ්ං. 

7. තත්ථකතමං රූපංදූගර? ඉත්ථින්ද්රියං…ගප.… කබ්ළීකාගරොආහාගරො, 

යංොපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපං අනාසන්ගනඅනුපකට්ගඨදූගරඅසන්තිගක– 

ඉදංවුච්චතිරූපංදූගර. 

තත්ථ කතමංරූපං සන්තිගක? චක්ඛායතනං…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, 

යංොපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංආසන්ගන උපකට්ගඨඅවිදූගරසන්තිගක– ඉදං

වුච්චති රූපං සන්තිගක. තං තං ො පන රූපං උපාදායුපාදාය රූපං දූගර

සන්තිගකදට්ඨබ්බ්ං. 

2. කෙදනාක්ඛන්කධො 
8. තත්ථ කතගමො ගෙදනාක්ඛන්ගධො? යා කාචි ගෙදනා

අතීතානා තපච්චුප්පන්නා අජ්ඣත්තා ො බ්හිද්ධා ො ඔළාරිකා ො සුඛුමා ො

හීනා ො පණීතා ො යා දූගර සන්තිගක ො, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො– අයංවුච්චතිගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

9. තත්ථ කතමා ගෙදනා අතීතා? යා ගෙදනා අතීතා නිරුද්ධා වි තා
විපරිණතා අත්ථඞ් තාඅබ්භත්ථඞ් තාඋප්පජ්ජිත්ොවි තාඅතීතාඅතීතංගසන
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සඞ් හිතා, සුඛා ගෙදනා දුක්ඛා ගෙදනා අදුක්ඛමසුඛා ගෙදනා – අයං වුච්චති

ගෙදනාඅතීතා. 

තත්ථ කතමා ගෙදනා අනා තා? යා ගෙදනා අජාතා අභූතා අසඤ්ජාතා 
අනිබ්බ්ත්තාඅනභිනිබ්බ්ත්තාඅපාතුභූතාඅනුප්පන්නාඅසමුප්පන්නාඅනුට්ඨිතා 

අසමුට්ඨිතා අනා තා අනා තංගසන සඞ් හිතා, සුඛා ගෙදනා දුක්ඛා ගෙදනා

අදුක්ඛමසුඛා ගෙදනා– අයංවුච්චතිගෙදනාඅනා තා. 

තත්ථ කතමා ගෙදනා පච්චුප්පන්නා? යා ගෙදනා ජාතා භූතා සඤ්ජාතා 
නිබ්බ්ත්තාඅභිනිබ්බ්ත්තාපාතුභූතාඋප්පන්නාසමුප්පන්නා උට්ඨිතාසමුට්ඨිතා

පච්චුප්පන්නා පච්චුප්පන්නංගසන සඞ් හිතා, සුඛා ගෙදනා දුක්ඛා ගෙදනා

අදුක්ඛමසුඛාගෙදනා– අයංවුච්චතිගෙදනාපච්චුප්පන්නා. 

10. තත්ථකතමා ගෙදනාඅජ්ඣත්තා? යාගෙදනාගතසංගතසංසත්තානං

අජ්ඣත්තං පච්චත්තංනියකා පාටිපුග් ලිකාඋපාදින්නා, සුඛාගෙදනා දුක්ඛා

ගෙදනාඅදුක්ඛමසුඛාගෙදනා– අයං වුච්චතිගෙදනාඅජ්ඣත්තා. 

තත්ථ කතමා ගෙදනා බ්හිද්ධා? යා ගෙදනා ගතසං ගතසං පරසත්තානං 

පරපුග් ලානං අජ්ඣත්තං පච්චත්තංනියකා පාටිපුග් ලිකාඋපාදින්නා, සුඛා

ගෙදනා දුක්ඛාගෙදනාඅදුක්ඛමසුඛාගෙදනා– අයංවුච්චතිගෙදනාබ්හිද්ධා. 

11. තත්ථ කතමා ගෙදනා ඔළාරිකා සුඛුමා? අකුසලා ගෙදනා ඔළාරිකා, 

කුසලාබ්යාකතා ගෙදනා සුඛුමා. කුසලාකුසලා ගෙදනා ඔළාරිකා, අබ්යාකතා

ගෙදනාසුඛුමා. දුක්ඛා ගෙදනාඔළාරිකා, සුඛාචඅදුක්ඛමසුඛාචගෙදනාසුඛුමා. 

සුඛදුක්ඛා ගෙදනා ඔළාරිකා, අදුක්ඛමසුඛා ගෙදනා සුඛුමා. අසමාපන්නස්ස

ගෙදනා ඔළාරිකා, සමාපන්නස්ස ගෙදනා සුඛුමා. සාසො ගෙදනා ඔළාරිකා, 

අනාසො ගෙදනා සුඛුමා. තං තං ො පන ගෙදනං උපාදායුපාදාය ගෙදනා

ඔළාරිකාසුඛුමාදට්ඨබ්බ්ා. 

12. තත්ථ කතමා ගෙදනා හීනා පණීතා? අකුසලා ගෙදනා හීනා, 

කුසලාබ්යාකතා ගෙදනා පණීතා. කුසලාකුසලා ගෙදනා හීනා, අබ්යාකතා

ගෙදනාපණීතා. දුක්ඛාගෙදනාහීනා, සුඛාචඅදුක්ඛමසුඛාචගෙදනාපණීතා. 

සුඛදුක්ඛාගෙදනාහීනා, අදුක්ඛමසුඛාගෙදනාපණීතා. අසමාපන්නස්සගෙදනා

හීනා, සමාපන්නස්සගෙදනාපණීතා. සාසොගෙදනාහීනා, අනාසොගෙදනා

පණීතා. තංතංොපනගෙදනංඋපාදායුපාදායගෙදනාහීනා පණීතාදට්ඨබ්බ්ා. 

13. තත්ථ කතමා ගෙදනා දූගර? අකුසලා ගෙදනා කුසලාබ්යාකතාහි

ගෙදනාහි දූගර; කුසලාබ්යාකතා ගෙදනා අකුසලාය ගෙදනාය දූගර; කුසලා
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පටුන 

ගෙදනාඅකුසලාබ්යාකතාහිගෙදනාහිදූගර; අකුසලාබ්යාකතා ගෙදනාකුසලාය

ගෙදනාය දූගර; අබ්යාකතා ගෙදනා කුසලාකුසලාහි ගෙදනාහි දූගර; 

කුසලාකුසලා ගෙදනා අබ්යාකතාය ගෙදනාය දූගර. දුක්ඛා ගෙදනා සුඛාය ච

අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි දූගර; සුඛා ච අදුක්ඛමසුඛා ච ගෙදනා දුක්ඛාය

ගෙදනායදූගර; සුඛාගෙදනාදුක්ඛායච අදුක්ඛමසුඛායචගෙදනාහිදූගර; දුක්ඛා

ච අදුක්ඛමසුඛා ච ගෙදනා සුඛාය ගෙදනාය දූගර; අදුක්ඛමසුඛා ගෙදනා

සුඛදුක්ඛාහි ගෙදනාහි දූගර; සුඛදුක්ඛා ගෙදනා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය දූගර. 

අසමාපන්නස්සගෙදනාසමාපන්නස්සගෙදනායදූගර; සමාපන්නස්සගෙදනා 

අසමාපන්නස්ස ගෙදනාය දූගර. සාසො ගෙදනා අනාසොය ගෙදනාය දූගර; 

අනාසොගෙදනාසාසොය ගෙදනායදූගර– අයංවුච්චතිගෙදනාදූගර. 

තත්ථ කතමා ගෙදනා සන්තිගක? අකුසලා ගෙදනා අකුසලාය ගෙදනාය

සන්තිගක; කුසලා ගෙදනාකුසලාය ගෙදනාය සන්තිගක; අබ්යාකතා ගෙදනා

අබ්යාකතායගෙදනායසන්තිගක. දුක්ඛාගෙදනාදුක්ඛාය ගෙදනායසන්තිගක; 

සුඛාගෙදනාසුඛායගෙදනායසන්තිගක; අදුක්ඛමසුඛාගෙදනා අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සන්තිගක. අසමාපන්නස්ස ගෙදනා අසමාපන්නස්ස ගෙදනාය

සන්තිගක; සමාපන්නස්සගෙදනාසමාපන්නස්සගෙදනායසන්තිගක. සාසො

ගෙදනාසාසොයගෙදනායසන්තිගක; අනාසොගෙදනාඅනාසොයගෙදනාය

සන්තිගක. අයං වුච්චති ගෙදනා සන්තිගක. තං තං ො පන ගෙදනං

උපාදායුපාදායගෙදනාදූගරසන්තිගක දට්ඨබ්බ්ා. 

3. සඤ්ඤාක්ඛන්කධො 
14. තත්ථ කතගමො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො? යා කාචි සඤ්ඤා

අතීතානා තපච්චුප්පන්නා අජ්ඣත්තා ො බ්හිද්ධා ො ඔළාරිකා ො සුඛුමා ො
හීනා ො පණීතා ො යා දූගර සන්තිගක ො තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො– අයංවුච්චති සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

15. තත්ථ කතමා සඤ්ඤා අතීතා? යා සඤ්ඤා අතීතා නිරුද්ධා වි තා
විපරිණතාඅත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තාඋප්පජ්ජිත්ොවි තාඅතීතාඅතීතංගසන

සඞ් හිතා, චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා ගසොතසම් ස්සජා සඤ්ඤා
ඝානසම් ස්සජා සඤ්ඤා ජිව්හාසම් ස්සජා සඤ්ඤා කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා

මගනොසම් ස්සජාසඤ්ඤා– අයං වුච්චතිසඤ්ඤාඅතීතා. 

තත්ථ කතමා සඤ්ඤා අනා තා? යා සඤ්ඤා අජාතා අභූතා අසඤ්ජාතා 
අනිබ්බ්ත්තාඅනභිනිබ්බ්ත්තාඅපාතුභූතාඅනුප්පන්නා අසමුප්පන්නාඅනුට්ඨිතා

අසමුට්ඨිතා අනා තා අනා තංගසන සඞ් හිතා, චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා
ගසොතසම් ස්සජාසඤ්ඤාඝානසම් ස්සජාසඤ්ඤා ජිව්හාසම් ස්සජාසඤ්ඤා



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි  ඛන්ධවිභඞ්කගො 

5 

පටුන 

කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා මගනොසම් ස්සජා සඤ්ඤා – අයං වුච්චති සඤ්ඤා

අනා තා. 

තත්ථ කතමා සඤ්ඤා පච්චුප්පන්නා? යා සඤ්ඤා ජාතා භූතා සඤ්ජාතා
නිබ්බ්ත්තාඅභිනිබ්බ්ත්තාපාතුභූතාඋප්පන්නාසමුප්පන්නාඋට්ඨිතා සමුට්ඨිතා

පච්චුප්පන්නා පච්චුප්පන්නංගසන සඞ් හිතා, චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා
ගසොතසම් ස්සජාසඤ්ඤාඝානසම් ස්සජාසඤ්ඤාජිව්හාසම් ස්සජාසඤ්ඤා 

කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා මගනොසම් ස්සජා සඤ්ඤා – අයං වුච්චති සඤ්ඤා 

පච්චුප්පන්නා. 

16. තත්ථ කතමාසඤ්ඤාඅජ්ඣත්තා? යාසඤ්ඤාගතසංගතසංසත්තානං

අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියකා පාටිපුග් ලිකා උපාදින්නා, චක්ඛුසම් ස්සජා
සඤ්ඤා ගසොතසම් ස්සජාසඤ්ඤාඝානසම් ස්සජාසඤ්ඤාජිව්හාසම් ස්සජා

සඤ්ඤා කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා මගනොසම් ස්සජා සඤ්ඤා – අයං වුච්චති

සඤ්ඤා අජ්ඣත්තා. 

තත්ථ කතමා සඤ්ඤා බ්හිද්ධා? යා සඤ්ඤා ගතසං ගතසං පරසත්තානං

පරපුග් ලානං අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියකා පාටිපුග් ලිකා උපාදින්නා, 
චක්ඛුසම් ස්සජාසඤ්ඤා ගසොතසම් ස්සජාසඤ්ඤා ඝානසම් ස්සජාසඤ්ඤා 
ජිව්හාසම් ස්සජාසඤ්ඤාකායසම් ස්සජාසඤ්ඤාමගනොසම් ස්සජාසඤ්ඤා

– අයං වුච්චතිසඤ්ඤාබ්හිද්ධා. 

17. තත්ථ කතමා සඤ්ඤා ඔළාරිකා සුඛුමා? පටිඝසම් ස්සජා සඤ්ඤා

ඔළාරිකා, අධිෙචනසම් ස්සජා සඤ්ඤා සුඛුමා. අකුසලා සඤ්ඤා ඔළාරිකා, 

කුසලාබ්යාකතා සඤ්ඤා සුඛුමා. කුසලාකුසලා සඤ්ඤා ඔළාරිකා, අබ්යාකතා

සඤ්ඤා සුඛුමා. දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඤ්ඤා ඔළාරිකා, සුඛාය ච

අදුක්ඛමසුඛායචගෙදනාහිසම්පයුත්තාසඤ්ඤා සුඛුමා. සුඛදුක්ඛාහිගෙදනාහි

සම්පයුත්තාසඤ්ඤාඔළාරිකා, අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තාසඤ්ඤා

සුඛුමා. අසමාපන්නස්ස සඤ්ඤා ඔළාරිකා, සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා සුඛුමා. 

සාසො සඤ්ඤා ඔළාරිකා, අනාසො සඤ්ඤා සුඛුමා. තං තං ො පන සඤ්ඤං

උපාදායුපාදායසඤ්ඤාඔළාරිකාසුඛුමාදට්ඨබ්බ්ා. 

18. තත්ථ කතමා සඤ්ඤා හීනා පණීතා? අකුසලා සඤ්ඤා හීනා, 

කුසලාබ්යාකතා සඤ්ඤා පණීතා. කුසලාකුසලා සඤ්ඤා හීනා, අබ්යාකතා

සඤ්ඤා පණීතා. දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඤ්ඤා හීනා, සුඛාය ච

අදුක්ඛමසුඛායචගෙදනාහිසම්පයුත්තාසඤ්ඤාපණීතා. සුඛදුක්ඛාහිගෙදනාහි 

සම්පයුත්තා සඤ්ඤා හීනා, අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඤ්ඤා

පණීතා. අසමාපන්නස්සසඤ්ඤාහීනා, සමාපන්නස්සසඤ්ඤාපණීතා. සාසො
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සඤ්ඤාහීනා, අනාසො සඤ්ඤාපණීතා. තංතංොපනසඤ්ඤංඋපාදායුපාදාය

සඤ්ඤාහීනාපණීතාදට්ඨබ්බ්ා. 

19. තත්ථ කතමා සඤ්ඤා දූගර? අකුසලා සඤ්ඤා කුසලාබ්යාකතාහි

සඤ්ඤාහි දූගර; කුසලාබ්යාකතා සඤ්ඤා අකුසලාය සඤ්ඤාය දූගර; කුසලා

සඤ්ඤා අකුසලාබ්යාකතාහි සඤ්ඤාහි දූගර; අකුසලාබ්යාකතා සඤ්ඤා

කුසලාය සඤ්ඤාය දූගර. අබ්යාකතා සඤ්ඤාකුසලාකුසලාහි සඤ්ඤාහි දූගර; 

කුසලාකුසලා සඤ්ඤා අබ්යාකතාය සඤ්ඤාය දූගර. දුක්ඛාය ගෙදනාය 
සම්පයුත්තා සඤ්ඤා සුඛාය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්තාහි

සඤ්ඤාහි දූගර; සුඛාය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්තා සඤ්ඤා

දුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්තාය සඤ්ඤායදූගර; සුඛාය ගෙදනායසම්පයුත්තා

සඤ්ඤා දුක්ඛායචඅදුක්ඛමසුඛායචගෙදනාහිසම්පයුත්තාහි සඤ්ඤාහිදූගර; 
දුක්ඛාය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්තා සඤ්ඤා සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තාය සඤ්ඤාය දූගර; අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඤ්ඤා 

සුඛදුක්ඛාහි ගෙදනාහි සම්පයුත්තාහි සඤ්ඤාහි දූගර; සුඛදුක්ඛාහි ගෙදනාහි 

සම්පයුත්තා සඤ්ඤා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාය සඤ්ඤාය දූගර. 

අසමාපන්නස්සසඤ්ඤාසමාපන්නස්සසඤ්ඤායදූගර; සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා

අසමාපන්නස්ස සඤ්ඤාය දූගර. සාසො සඤ්ඤා අනාසොය සඤ්ඤාය දූගර; 

අනාසොසඤ්ඤාසාසොයසඤ්ඤායදූගර– අයංවුච්චතිසඤ්ඤාදූගර. 

තත්ථකතමා සඤ්ඤා සන්තිගක? අකුසලා සඤ්ඤා අකුසලාය සඤ්ඤාය 

සන්තිගක; කුසලාසඤ්ඤාකුසලායසඤ්ඤායසන්තිගක; අබ්යාකතාසඤ්ඤා

අබ්යාකතාය සඤ්ඤාය සන්තිගක. දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඤ්ඤා

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාය සඤ්ඤාය සන්තිගක; සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා සඤ්ඤා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාය සඤ්ඤාය සන්තිගක; 
අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඤ්ඤා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තාය සඤ්ඤාය සන්තිගක. අසමාපන්නස්ස සඤ්ඤා අසමාපන්නස්ස

සඤ්ඤාය සන්තිගක; සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා සමාපන්නස්ස සඤ්ඤාය 

සන්තිගක. සාසො සඤ්ඤා සාසොය සඤ්ඤාය සන්තිගක; අනාසො සඤ්ඤා

අනාසොයසඤ්ඤායසන්තිගක. අයංවුච්චතිසඤ්ඤාසන්තිගක. තංතංොපන 

සඤ්ඤංඋපාදායුපාදායසඤ්ඤාදූගරසන්තිගකදට්ඨබ්බ්ා. 

4. සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො 
20. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො? ගය ගකචි සඞ්ඛාරා

අතීතානා තපච්චුප්පන්නා අජ්ඣත්තා ො බ්හිද්ධා ො ඔළාරිකා ො සුඛුමා ො

හීනා ො පණීතා ො ගය දූගර සන්තිගක ො, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො– අයංවුච්චති සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 
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පටුන 

21. තත්ථකතගම සඞ්ඛාරා අතීතා? ගයසඞ්ඛාරා අතීතානිරුද්ධා වි තා
විපරිණතාඅත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තාඋප්පජ්ජිත්ොවි තාඅතීතාඅතීතංගසන

සඞ් හිතා, චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා ගසොතසම් ස්සජා ගචතනා
ඝානසම් ස්සජා ගචතනා ජිව්හාසම් ස්සජා ගචතනාකායසම් ස්සජා ගචතනා

මගනොසම් ස්සජාගචතනා– ඉගම වුච්චන්තිසඞ්ඛාරාඅතීතා. 

තත්ථකතගමසඞ්ඛාරාඅනා තා? ගයසඞ්ඛාරාඅජාතාඅභූතාඅසඤ්ජාතා 
අනිබ්බ්ත්තාඅනභිනිබ්බ්ත්තාඅපාතුභූතාඅනුප්පන්නාඅසමුප්පන්නාඅනුට්ඨිතා 

අසමුට්ඨිතා අනා තා අනා තංගසන සඞ් හිතා, චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා
ගසොතසම් ස්සජා ගචතනාඝානසම් ස්සජාගචතනාජිව්හාසම් ස්සජාගචතනා

කායසම් ස්සජාගචතනා මගනොසම් ස්සජාගචතනා–ඉගමවුච්චන්තිසඞ්ඛාරා

අනා තා. 

තත්ථකතගමසඞ්ඛාරාපච්චුප්පන්නා? ගයසඞ්ඛාරාජාතාභූතා සඤ්ජාතා
නිබ්බ්ත්තාඅභිනිබ්බ්ත්තාපාතුභූතාඋප්පන්නාසමුප්පන්නාඋට්ඨිතා සමුට්ඨිතා

පච්චුප්පන්නා පච්චුප්පන්නංගසන සඞ් හිතා, චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා
ගසොතසම් ස්සජාගචතනාඝානසම් ස්සජාගචතනා ජිව්හාසම් ස්සජාගචතනා

කායසම් ස්සජාගචතනාමගනොසම් ස්සජා ගචතනා– ඉගමවුච්චන්තිසඞ්ඛාරා

පච්චුප්පන්නා. 

22. තත්ථ කතගම සඞ්ඛාරා අජ්ඣත්තා? ගය සඞ්ඛාරා ගතසං ගතසං

සත්තානං අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියකා පාටිපුග් ලිකා උපාදින්නා, 
චක්ඛුසම් ස්සජාගචතනාගසොතසම් ස්සජාගචතනා ඝානසම් ස්සජාගචතනා
ජිව්හාසම් ස්සජාගචතනාකායසම් ස්සජාගචතනා මගනොසම් ස්සජාගචතනා

– ඉගමවුච්චන්තිසඞ්ඛාරාඅජ්ඣත්තා. 

තත්ථකතගමසඞ්ඛාරාබ්හිද්ධා? ගයසඞ්ඛාරාගතසංගතසංපරසත්තානං 

පරපුග් ලානං අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියකා පාටිපුග් ලිකා උපාදින්නා, 
චක්ඛුසම් ස්සජාගචතනාගසොතසම් ස්සජාගචතනාඝානසම් ස්සජාගචතනා 
ජිව්හාසම් ස්සජාගචතනාකායසම් ස්සජාගචතනාමගනොසම් ස්සජාගචතනා

– ඉගම වුච්චන්තිසඞ්ඛාරාබ්හිද්ධා. 

23. තත්ථ කතගමසඞ්ඛාරාඔළාරිකාසුඛුමා? අකුසලාසඞ්ඛාරාඔළාරිකා, 

කුසලාබ්යාකතාසඞ්ඛාරාසුඛුමා. කුසලාකුසලාසඞ්ඛාරාඔළාරිකා, අබ්යාකතා

සඞ්ඛාරා සුඛුමා. දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා ඔළාරිකා, සුඛාය ච

අදුක්ඛමසුඛායච ගෙදනාහි සම්පයුත්තාසඞ්ඛාරාසුඛුමා. සුඛදුක්ඛාහිගෙදනාහි 

සම්පයුත්තාසඞ්ඛාරාඔළාරිකා, අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තාසඞ්ඛාරා 

සුඛුමා. අසමාපන්නස්ස සඞ්ඛාරා ඔළාරිකා, සමාපන්නස්ස සඞ්ඛාරා සුඛුමා. 
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සාසො සඞ්ඛාරාඔළාරිකා, අනාසොසඞ්ඛාරාසුඛුමා. ගතගතොපනසඞ්ඛාගර

උපාදායුපාදාය සඞ්ඛාරාඔළාරිකාසුඛුමාදට්ඨබ්බ්ා. 

24. තත්ථ කතගම සඞ්ඛාරා හීනා පණීතා? අකුසලා සඞ්ඛාරා හීනා, 

කුසලාබ්යාකතා සඞ්ඛාරා පණීතා. කුසලාකුසලා සඞ්ඛාරා හීනා, අබ්යාකතා

සඞ්ඛාරා පණීතා. දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා හීනා, සුඛාය ච

අදුක්ඛමසුඛායචගෙදනාහිසම්පයුත්තා සඞ්ඛාරාපණීතා.සුඛදුක්ඛාහිගෙදනාහි

සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා හීනා, අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා

පණීතා. අසමාපන්නස්සසඞ්ඛාරාහීනා, සමාපන්නස්ස සඞ්ඛාරාපණීතා. සාසො

සඞ්ඛාරා හීනා, අනාසො සඞ්ඛාරා පණීතා. ගත ගත ො පන සඞ්ඛාගර 

උපාදායුපාදායසඞ්ඛාරාහීනාපණීතාදට්ඨබ්බ්ා. 

25. තත්ථ කතගම සඞ්ඛාරා දූගර? අකුසලා සඞ්ඛාරා කුසලාබ්යාකගතහි

සඞ්ඛාගරහිදූගර; කුසලාබ්යාකතා සඞ්ඛාරාඅකුසගලහිසඞ්ඛාගරහිදූගර; කුසලා

සඞ්ඛාරා අකුසලාබ්යාකගතහි සඞ්ඛාගරහි දූගර; අකුසලාබ්යාකතා සඞ්ඛාරා

කුසගලහි සඞ්ඛාගරහි දූගර; අබ්යාකතා සඞ්ඛාරා කුසලාකුසගලහි සඞ්ඛාගරහි

දූගර; කුසලාකුසලාසඞ්ඛාරා අබ්යාකගතහිසඞ්ඛාගරහිදූගර. දුක්ඛායගෙදනාය
සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා සුඛාය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්ගතහි

සඞ්ඛාගරහි දූගර; සුඛාය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතහි සඞ්ඛාගරහි දූගර; සුඛාය ගෙදනාය
සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා දුක්ඛාය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්ගතහි

සඞ්ඛාගරහිදූගර; දුක්ඛායචඅදුක්ඛමසුඛායචගෙදනාහිසම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතහි සඞ්ඛාගරහි දූගර; අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා සුඛදුක්ඛාහි ගෙදනාහි සම්පයුත්ගතහි සඞ්ඛාගරහි දූගර; 
සුඛදුක්ඛාහි ගෙදනාහි සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතහි සඞ්ඛාගරහි දූගර. අසමාපන්නස්ස සඞ්ඛාරා සමාපන්නස්ස

සඞ්ඛාගරහි දූගර; සමාපන්නස්ස සඞ්ඛාරා අසමාපන්නස්ස සඞ්ඛාගරහි දූගර. 

සාසො සඞ්ඛාරා අනාසගෙහි සඞ්ඛාගරහි දූගර; අනාසො සඞ්ඛාරා සාසගෙහි

සඞ්ඛාගරහිදූගර. ඉගමවුච්චන්තිසඞ්ඛාරාදූගර. 

තත්ථ කතගම සඞ්ඛාරා සන්තිගක? අකුසලා සඞ්ඛාරා අකුසලානං

සඞ්ඛාරානං සන්තිගක; කුසලා සඞ්ඛාරා කුසලානං සඞ්ඛාරානං සන්තිගක; 

අබ්යාකතා සඞ්ඛාරා අබ්යාකතානං සඞ්ඛාරානං සන්තිගක. දුක්ඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්තාසඞ්ඛාරාදුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්තානංසඞ්ඛාරානංසන්තිගක; 
සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තානං

සඞ්ඛාරානං සන්තිගක; අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා සඞ්ඛාරා

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තානං සඞ්ඛාරානං සන්තිගක. 
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අසමාපන්නස්ස සඞ්ඛාරා අසමාපන්නස්ස සඞ්ඛාරානං සන්තිගක; 

සමාපන්නස්සසඞ්ඛාරාසමාපන්නස්සසඞ්ඛාරානංසන්තිගක. සාසොසඞ්ඛාරා

සාසොනං සඞ්ඛාරානංසන්තිගක; අනාසොසඞ්ඛාරා අනාසොනංසඞ්ඛාරානං

සන්තිගක. ඉගම වුච්චන්ති සඞ්ඛාරා සන්තිගක. ගත ගත ො පන සඞ්ඛාගර

උපාදායුපාදායසඞ්ඛාරාදූගර සන්තිගකදට්ඨබ්බ්ා. 

5. විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො 
26. තත්ථ කතගමො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො? යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං

අතීතානා තපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං ො බ්හිද්ධා ො ඔළාරිකං ො සුඛුමං ො

හීනං ො පණීතං ො යං දූගර සන්තිගක ො, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො– අයංවුච්චතිවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

27. තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණං අතීතං? යං විඤ්ඤාණං අතීතං නිරුද්ධං
වි තං විපරිණතං අත්ථඞ් තං අබ්භත්ථඞ් තං උප්පජ්ජිත්ො වි තං අතීතං 

අතීතංගසන සඞ් හිතං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ගසොතවිඤ්ඤාණං ඝානවිඤ්ඤාණං

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං කායවිඤ්ඤාණංමගනොවිඤ්ඤාණං– ඉදංවුච්චතිවිඤ්ඤාණං

අතීතං. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණං අනා තං? යං විඤ්ඤාණං අජාතං අභූතං 
අසඤ්ජාතං අනිබ්බ්ත්තං අනභිනිබ්බ්ත්තං අපාතුභූතං අනුප්පන්නං

අසමුප්පන්නං අනුට්ඨිතං අසමුට්ඨිතං අනා තං අනා තංගසන සඞ් හිතං, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ගසොතවිඤ්ඤාණං ඝානවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං

කායවිඤ්ඤාණං මගනොවිඤ්ඤාණං– ඉදංවුච්චතිවිඤ්ඤාණංඅනා තං. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණං පච්චුප්පන්නං? යං විඤ්ඤාණං ජාතං භූතං 
සඤ්ජාතංනිබ්බ්ත්තංඅභිනිබ්බ්ත්තංපාතුභූතංඋප්පන්නංසමුප්පන්නංඋට්ඨිතං 

සමුට්ඨිතං පච්චුප්පන්නං පච්චුප්පන්නංගසන සඞ් හිතං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 
ගසොතවිඤ්ඤාණං ඝානවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං කායවිඤ්ඤාණං 

මගනොවිඤ්ඤාණං– ඉදංවුච්චතිවිඤ්ඤාණංපච්චුප්පන්නං. 

28. තත්ථකතමං විඤ්ඤාණං අජ්ඣත්තං? යං විඤ්ඤාණං ගතසං ගතසං

සත්තානං අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියකං පාටිපුග් ලිකං උපාදින්නං, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ගසොතවිඤ්ඤාණං ඝානවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං

කායවිඤ්ඤාණංමගනොවිඤ්ඤාණං– ඉදංවුච්චතිවිඤ්ඤාණං අජ්ඣත්තං. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණං බ්හිද්ධා? යං විඤ්ඤාණං ගතසං ගතසං 
පරසත්තානං පරපුග් ලානං අජ්ඣත්තං පච්චත්තං නියකං පාටිපුග් ලිකං

උපාදින්නං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ගසොතවිඤ්ඤාණං ඝානවිඤ්ඤාණං
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ජිව්හාවිඤ්ඤාණංකායවිඤ්ඤාණං මගනොවිඤ්ඤාණං– ඉදංවුච්චතිවිඤ්ඤාණං

බ්හිද්ධා. 

29. තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණං ඔළාරිකං සුඛුමං? අකුසලං විඤ්ඤාණං

ඔළාරිකං, කුසලාබ්යාකතා විඤ්ඤාණා සුඛුමා. කුසලාකුසලා විඤ්ඤාණා

ඔළාරිකා, අබ්යාකතං විඤ්ඤාණං සුඛුමං. දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං

විඤ්ඤාණං ඔළාරිකං, සුඛාය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්තා

විඤ්ඤාණා සුඛුමා. සුඛදුක්ඛාහි ගෙදනාහි සම්පයුත්තා විඤ්ඤාණා ඔළාරිකා, 

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං විඤ්ඤාණං සුඛුමං. අසමාපන්නස්ස

විඤ්ඤාණං ඔළාරිකං, සමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණං සුඛුමං. සාසෙං විඤ්ඤාණං 

ඔළාරිකං, අනාසෙං විඤ්ඤාණං සුඛුමං. තං තං ො පන විඤ්ඤාණං

උපාදායුපාදායවිඤ්ඤාණං ඔළාරිකංසුඛුමංදට්ඨබ්බ්ං. 

30. තත්ථකතමං විඤ්ඤාණං හීනං පණීතං? අකුසලං විඤ්ඤාණං හීනං, 

කුසලාබ්යාකතා විඤ්ඤාණා පණීතා. කුසලාකුසලා විඤ්ඤාණා හීනා, 

අබ්යාකතං විඤ්ඤාණං පණීතං. දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං විඤ්ඤාණං

හීනං, සුඛාය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්තා විඤ්ඤාණා පණීතා. 

සුඛදුක්ඛාහිගෙදනාහිසම්පයුත්තාවිඤ්ඤාණාහීනා, අදුක්ඛමසුඛායගෙදනාය 

සම්පයුත්තං විඤ්ඤාණං පණීතං. අසමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණං හීනං, 

සමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණං පණීතං. සාසෙං විඤ්ඤාණං හීනං, අනාසෙං

විඤ්ඤාණංපණීතං. තංතංොපනවිඤ්ඤාණංඋපාදායුපාදායවිඤ්ඤාණංහීනං 

පණීතංදට්ඨබ්බ්ං. 

31. තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණං දූගර? අකුසලං විඤ්ඤාණං

කුසලාබ්යාකගතහි විඤ්ඤාගණහි දූගර; කුසලාබ්යාකතා විඤ්ඤාණා අකුසලා

විඤ්ඤාණාදූගර; කුසලංවිඤ්ඤාණං අකුසලාබ්යාකගතහිවිඤ්ඤාගණහිදූගර; 

අකුසලාබ්යාකතාවිඤ්ඤාණාකුසලාවිඤ්ඤාණා දූගර; අබ්යාකතංවිඤ්ඤාණං

කුසලාකුසගලහි විඤ්ඤාගණහි දූගර; කුසලාකුසලා විඤ්ඤාණා අබ්යාකතා

විඤ්ඤාණා දූගර. දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං විඤ්ඤාණං සුඛාය ච

අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්ගතහි විඤ්ඤාගණහි දූගර; සුඛාය ච
අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්තා විඤ්ඤාණා දුක්ඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා විඤ්ඤාණාදූගර; සුඛායගෙදනායසම්පයුත්තංවිඤ්ඤාණංදුක්ඛාය

ච අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්ගතහි විඤ්ඤාගණහි දූගර; දුක්ඛාය ච
අදුක්ඛමසුඛාය ච ගෙදනාහි සම්පයුත්තා විඤ්ඤාණා සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තාවිඤ්ඤාණාදූගර; අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනායසම්පයුත්තංවිඤ්ඤාණං

සුඛදුක්ඛාහිගෙදනාහිසම්පයුත්ගතහිවිඤ්ඤාගණහි දූගර; සුඛදුක්ඛාහිගෙදනාහි

සම්පයුත්තාවිඤ්ඤාණාඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනාය සම්පයුත්තාවිඤ්ඤාණාදූගර. 
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අසමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණං සමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණා දූගර; සමාපන්නස්ස

විඤ්ඤාණං අසමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණා දූගර. සාසෙං විඤ්ඤාණං අනාසො

විඤ්ඤාණාදූගර; අනාසෙංවිඤ්ඤාණංසාසොවිඤ්ඤාණාදූගර– ඉදංවුච්චති 

විඤ්ඤාණංදූගර. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණං සන්තිගක? අකුසලං විඤ්ඤාණං අකුසලස්ස 

විඤ්ඤාණස්ස සන්තිගක; කුසලං විඤ්ඤාණං කුසලස්ස විඤ්ඤාණස්ස 

සන්තිගක; අබ්යාකතං විඤ්ඤාණං අබ්යාකතස්ස විඤ්ඤාණස්ස සන්තිගක. 
දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං විඤ්ඤාණං දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තස්ස

විඤ්ඤාණස්ස සන්තිගක; සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං විඤ්ඤාණං සුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තස්ස විඤ්ඤාණස්ස සන්තිගක; අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය
සම්පයුත්තං විඤ්ඤාණංඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තස්සවිඤ්ඤාණස්ස 

සන්තිගක. අසමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණං අසමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණස්ස

සන්තිගක; සමාපන්නස්සවිඤ්ඤාණංසමාපන්නස්සවිඤ්ඤාණස්සසන්තිගක. 

සාසෙං විඤ්ඤාණං සාසෙස්ස විඤ්ඤාණස්ස සන්තිගක; අනාසෙං විඤ්ඤාණං

අනාසෙස්ස විඤ්ඤාණස්සසන්තිගක– ඉදංවුච්චතිවිඤ්ඤාණංසන්තිගක. තං

තංොපනවිඤ්ඤාණං උපාදායුපාදායවිඤ්ඤාණංදූගරසන්තිගකදට්ඨබ්බ්ං. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
32. පඤ්චක්ඛන්ධා – රූපක්ඛන්ගධො, ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

1. රූපක්ඛන්කධො 
33. තත්ථ කතගමො රූපක්ඛන්ගධො? එකවිගධන රූපක්ඛන්ගධො – සබ්බ්ං

රූපං න ගහතු, අගහතුකං, ගහතුවිප්පයුත්තං, සප්පච්චයං, සඞ්ඛතං, රූපං, 

ගලොකියං, සාසෙං, සංගයොජනියං,  න්ථනියං, ඔඝනියං, ගයො නියං, නීෙරණියං, 

පරාමට්ඨං, උපාදානියං, සංකිගලසිකං, අබ්යාකතං, අනාරම්මණං, අගචතසිකං, 

චිත්තවිප්පයුත්තං, ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මං, අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකං, 

න සවිතක්කසවිචාරං, න අවිතක්කවිචාරමත්තං, අවිතක්කඅවිචාරං, න

පීතිසහ තං, න සුඛසහ තං, න උගපක්ඛාසහ තං, ගනෙ දස්සගනන න

භාෙනාය පහාතබ්බ්ං, ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකං, 

ගනොචය ාමිනාපචය ාමී, ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛං, පරිත්තං, කාමාෙචරං, න

රූපාෙචරං, න අරූපාෙචරං, පරියාපන්නං, ගනො අපරියාපන්නං, අනියතං, 

අනියයානිකං, උප්පන්නං, ඡහි විඤ්ඤාගණහි විඤ්ගඤයයං, අනිච්චං, 

ජරාභිභූතං. එෙංඑකවිගධන රූපක්ඛන්ගධො. 
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දුවිගධන රූපක්ඛන්ගධො – අත්ථි රූපං උපාදා, අත්ථි රූපං ගනො උපාදා 

[නුපාදා(සී. ක.)]. අත්ථිරූපං උපාදින්නං, අත්ථිරූපංඅනුපාදින්නං. අත්ථිරූපං

උපාදින්නුපාදානියං, අත්ථි රූපංඅනුපාදින්නුපාදානියං. අත්ථිරූපංසනිදස්සනං, 

අත්ථි රූපං අනිදස්සනං. අත්ථි රූපං සප්පටිඝං, අත්ථි රූපං අප්පටිඝං. අත්ථි

රූපං ඉන්ද්රියං, අත්ථි රූපංන ඉන්ද්රියං. අත්ථිරූපං මහාභූතං, අත්ථිරූපං න

මහාභූතං. අත්ථි රූපං විඤ්ඤත්ති, අත්ථි රූපං න විඤ්ඤත්ති. අත්ථි රූපං

චිත්තසමුට්ඨානං, අත්ථි රූපං න චිත්තසමුට්ඨානං. අත්ථි රූපං චිත්තසහභු, 

අත්ථි රූපං න චිත්තසහභු. අත්ථි රූපං චිත්තානුපරිෙත්ති, අත්ථි රූපං න 

චිත්තානුපරිෙත්ති. අත්ථිරූපං අජ්ඣත්තිකං, අත්ථිරූපං බ්ාහිරං. අත්ථිරූපං

ඔළාරිකං, අත්ථිරූපංසුඛුමං. අත්ථිරූපංදූගර, අත්ථිරූපං සන්තිගක…ගප.… 

අත්ථිරූපංකබ්ළීකාගරොආහාගරො, අත්ථිරූපංනකබ්ළීකාගරොආහාගරො. එෙං 

දුවිගධනරූපක්ඛන්ගධො. 

(යථා රූපකණ්ගෙවිභත්තං, තථාඉධ විභජිතබ්බ්ං.) 

තිවිගධනරූපක්ඛන්ගධො – යං තංරූපං අජ්ඣත්තිකංතං උපාදා, යං තං 

රූපංබ්ාහිරංතංඅත්ථිඋපාදා, අත්ථිගනොඋපාදා. යංතංරූපංඅජ්ඣත්තිකංතං 

උපාදින්නං, යංතංරූපංබ්ාහිරංතංඅත්ථිඋපාදින්නං, අත්ථිඅනුපාදින්නං. යං

තං රූපංඅජ්ඣත්තිකංතංඋපාදින්නුපාදානියං, යංතංරූපංබ්ාහිරංතංඅත්ථි 

උපාදින්නුපාදානියං, අත්ථි අනුපාදින්නුපාදානියං…ගප.… යං තං රූපං

අජ්ඣත්තිකං තං න කබ්ළීකාගරො ආහාගරො, යං තං රූපං බ්ාහිරං තං අත්ථි

කබ්ළීකාගරො ආහාගරො, අත්ථි න කබ්ළීකාගරො ආහාගරො. එෙං තිවිගධන

රූපක්ඛන්ගධො. 

චතුබ්බිගධනරූපක්ඛන්ගධො – යංතංරූපං උපාදා තං අත්ථි උපාදින්නං, 

අත්ථි අනුපාදින්නං; යං තං රූපං ගනො උපාදා තං අත්ථි උපාදින්නං, අත්ථි

අනුපාදින්නං. යං තං රූපං උපාදා තං අත්ථි උපාදින්නුපාදානියං, අත්ථි 

අනුපාදින්නුපාදානියං; යංතංරූපංගනොඋපාදාතංඅත්ථිඋපාදින්නුපාදානියං, 

අත්ථි අනුපාදින්නුපාදානියං. යං තං රූපං උපාදා තං අත්ථි සප්පටිඝං, අත්ථි

අප්පටිඝං; යං තංරූපංගනොඋපාදාතංඅත්ථිසප්පටිඝං, අත්ථිඅප්පටිඝං. යං තං

රූපං උපාදා තං අත්ථි ඔළාරිකං, අත්ථි සුඛුමං; යං තං රූපං ගනො උපාදා තං

අත්ථි ඔළාරිකං, අත්ථි සුඛුමං. යං තං රූපං උපාදා තං අත්ථි දූගර, අත්ථි

සන්තිගක; යංතං රූපංගනොඋපාදාතංඅත්ථිදූගර, අත්ථිසන්තිගක…ගප.… 

දිට්ඨං, සුතං, මුතං, විඤ්ඤාතංරූපං. එෙංචතුබ්බිගධනරූපක්ඛන්ගධො. 

පඤ්චවිගධන රූපක්ඛන්ගධො – පථවීධාතු, ආගපොධාතු, ගතගජොධාතු, 

ොගයොධාතු, යඤ්චරූපංඋපාදා. එෙංපඤ්චවිගධනරූපක්ඛන්ගධො. 
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ඡබ්බිගධනරූපක්ඛන්ගධො– චක්ඛුවිඤ්ගඤයයංරූපං, ගසොතවිඤ්ගඤයයං

රූපං, ඝානවිඤ්ගඤයයං රූපං, ජිව්හාවිඤ්ගඤයයං රූපං, කායවිඤ්ගඤයයං

රූපං, මගනොවිඤ්ගඤයයංරූපං. එෙංඡබ්බිගධනරූපක්ඛන්ගධො. 

සත්තවිගධනරූපක්ඛන්ගධො– චක්ඛුවිඤ්ගඤයයංරූපං, ගසොතවිඤ්ගඤයයං

රූපං, ඝානවිඤ්ගඤයයං රූපං, ජිව්හාවිඤ්ගඤයයං රූපං, කායවිඤ්ගඤයයං

රූපං, මගනොධාතුවිඤ්ගඤයයං රූපං, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුවිඤ්ගඤයයං රූපං. 

එෙංසත්තවිගධනරූපක්ඛන්ගධො. 

අට්ඨවිගධන රූපක්ඛන්ගධො– චක්ඛුවිඤ්ගඤයයංරූපං, ගසොතවිඤ්ගඤයයං

රූපං, ඝානවිඤ්ගඤයයංරූපං, ජිව්හාවිඤ්ගඤයයංරූපං, කායවිඤ්ගඤයයංරූපං

අත්ථි සුඛසම් ස්සං, අත්ථි දුක්ඛසම් ස්සං, මගනොධාතුවිඤ්ගඤයයං රූපං, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුවිඤ්ගඤයයංරූපං. එෙංඅට්ඨවිගධනරූපක්ඛන්ගධො. 

නෙවිගධන රූපක්ඛන්ගධො – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, 

ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, යඤ්චරූපංන

ඉන්ද්රියං. එෙංනෙවිගධන රූපක්ඛන්ගධො. 

දසවිගධන රූපක්ඛන්ගධො – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, 

ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, න ඉන්ද්රියං

රූපංඅත්ථිසප්පටිඝං, අත්ථි අප්පටිඝං. එෙංදසවිගධනරූපක්ඛන්ගධො. 

එකාදසවිගධන රූපක්ඛන්ගධො – චක්ඛායතනං, ගසොතායතනං, 

ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, රූපායතනං, සද්දායතනං, 

 න්ධායතනං, රසායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, යඤ්චරූපංඅනිදස්සනඅප්පටිඝං

ධම්මායතනපරියාපන්නං. එෙං එකාදසවිගධනරූපක්ඛන්ගධො. 

අයංවුච්චතිරූපක්ඛන්ගධො. 

2. කෙදනාක්ඛන්කධො 
34. තත්ථ කතගමො ගෙදනාක්ඛන්ගධො? එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – 

 ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො. 
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චතුබ්බිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථිරූපාෙචගරො, 

අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. 

පඤ්චවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛින්ද්රියං, අත්ථි දුක්ඛින්ද්රියං, 

අත්ථිගසොමනස්සින්ද්රියං, අත්ථි ගදොමනස්සින්ද්රියං, අත්ථිඋගපක්ඛින්ද්රියං. එෙං

පඤ්චවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

ඡබ්බිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා, මගනොසම් ස්සජා ගෙදනා. එෙං ඡබ්බිගධන

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

සත්තවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා, මගනොධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා. එෙං සත්තවිගධන

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

අට්ඨවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා අත්ථි සුඛා, අත්ථි දුක්ඛා, මගනොධාතුසම් ස්සජා

ගෙදනා, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා. එෙං අට්ඨවිගධන

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

නෙවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා, මගනොධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා අත්ථිකුසලා, අත්ථි අකුසලා, අත්ථි

අබ්යාකතා. එෙංනෙවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

දසවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා අත්ථි සුඛා, අත්ථි දුක්ඛා, මගනොධාතුසම් ස්සජා

ගෙදනා, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා අත්ථි කුසලා, අත්ථි

අකුසලා, අත්ථිඅබ්යාකතා. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

35. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 
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පටුන 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිවිපාගකො, අත්ථි විපාකධම්මධම්ගමො, 

අත්ථි ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො. අත්ථි 

සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි 

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො. අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො. අත්ථි දස්සගනන

පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි භාෙනායපහාතබ්ගබ්ො, අත්ථිගනෙදස්සගනනනභාෙනාය

පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථිගනෙදස්සගනනනභාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. 

අත්ථි ආචය ාමී, අත්ථි අපචය ාමී, අත්ථි ගනොචය ාමිනාපචය ාමී. අත්ථි

ගසක්ගඛො, අත්ථි අගසක්ගඛො, අත්ථි ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො. අත්ථි

පරිත්ගතො, අත්ථි මහග් ගතො, අත්ථි අප්පමාගණො. අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, 

අත්ථි මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො. අත්ථි හීගනො, අත්ථි

මජ්ඣිගමො, අත්ථිපණීගතො. අත්ථිමිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථිසම්මත්තනියගතො, 

අත්ථි අනියගතො. අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි මග් ගහතුගකො, අත්ථි

මග් ාධිපති. අත්ථි උප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, අත්ථි උප්පාදී. අත්ථි

අතීගතො, අත්ථිඅනා ගතො, අත්ථි පච්චුප්පන්ගනො. අත්ථිඅතීතාරම්මගණො, අත්ථි

අනා තාරම්මගණො, අත්ථි පච්චුප්පන්නාරම්මගණො. අත්ථි අජ්ඣත්ගතො, අත්ථි

බ්හිද්ගධො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො. අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

36. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි න ගහතුසගහතුගකො, අත්ථි න

ගහතුඅගහතුගකො. අත්ථි ගලොකිගයො, අත්ථි ගලොකුත්තගරො. අත්ථි ගකනචි

විඤ්ගඤගයයො, අත්ථි ගකනචි න විඤ්ගඤගයයො. අත්ථි සාසගෙො, අත්ථි

අනාසගෙො. අත්ථි ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි

ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. අත්ථි

සංගයොජනිගයො, අත්ථිඅසංගයොජනිගයො. අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිගයො. අත්ථි  න්ථනිගයො, අත්ථි

අ න්ථනිගයො. අත්ථි  න්ථසම්පයුත්ගතො, අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි

 න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිගයො, අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනිගයො. අත්ථි
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ඔඝනිගයො, අත්ථි අගනොඝනිගයො. අත්ථි ඔඝසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ඔඝවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්තඔඝනිගයො, අත්ථි 

ඔඝවිප්පයුත්තඅගනොඝනිගයො. අත්ථි ගයො නිගයො, අත්ථි අගයො නිගයො. අත්ථි

ගයො සම්පයුත්ගතො, අත්ථි ගයො විප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

ගයො විප්පයුත්තගයො නිගයො, අත්ථි ගයො විප්පයුත්තඅගයො නිගයො. අත්ථි

නීෙරණිගයො, අත්ථි අනීෙරණිගයො. අත්ථි නීෙරණසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

නීෙරණවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණිගයො, අත්ථි

නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණිගයො. අත්ථිපරාමට්ගඨො, අත්ථිඅපරාමට්ගඨො. අත්ථි 

පරාමාසසම්පයුත්ගතො, අත්ථි පරාමාසවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ගඨො, අත්ථි පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ගඨො. අත්ථි 

උපාදින්ගනො, අත්ථිඅනුපාදින්ගනො. අත්ථිඋපාදානිගයො, අත්ථිඅනුපාදානිගයො. 

අත්ථි උපාදානසම්පයුත්ගතො, අත්ථි උපාදානවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානිගයො, අත්ථි උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානිගයො. 

අත්ථි සංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිගලසිගකො. අත්ථි සංකිලිට්ගඨො, අත්ථි

අසංකිලිට්ගඨො. අත්ථි කිගලසසම්පයුත්ගතො, අත්ථිකිගලසවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිගකො, අත්ථි කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිගකො. 

අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි න දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි

භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි න භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි දස්සගනන

පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථිනදස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථිභාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථි

සවිතක්ගකො, අත්ථි අවිතක්ගකො. අත්ථි සවිචාගරො, අත්ථි අවිචාගරො. අත්ථි 

සප්පීතිගකො, අත්ථි අප්පීතිගකො. අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි න පීතිසහ ගතො. 

අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි න කාමාෙචගරො. අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි න 

රූපාෙචගරො. අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිනඅරූපාෙචගරො. අත්ථිපරියාපන්ගනො, 

අත්ථි අපරියාපන්ගනො. අත්ථි නියයානිගකො, අත්ථි අනියයානිගකො. අත්ථි

නියගතො, අත්ථි අනියගතො. අත්ථි සඋත්තගරො, අත්ථි අනුත්තගරො. අත්ථි

සරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

37. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිවිපාගකො, අත්ථිවිපාකධම්මධම්ගමො, 

අත්ථි ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො…ගප.… 
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අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

දුකමූලකං. 

38. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

39. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

40. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි න ගහතුසගහතුගකො, අත්ථි න 

ගහතුඅගහතුගකො. අත්ථි ගලොකිගයො, අත්ථි ගලොකුත්තගරො. අත්ථි ගකනචි

විඤ්ගඤගයයො, අත්ථි ගකනචි න විඤ්ගඤගයයො. අත්ථි සාසගෙො, අත්ථි

අනාසගෙො. අත්ථි ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි

ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො…ගප.… අත්ථි

සරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

41. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිවිපාගකො, අත්ථි විපාකධම්මධම්ගමො, 

අත්ථි ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො. අත්ථි
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සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො. අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො. අත්ථි දස්සගනන

පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථිභාෙනායපහාතබ්ගබ්ො, අත්ථිගනෙදස්සගනනනභාෙනාය

පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථිගනෙදස්සගනනනභාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. 

අත්ථි ආචය ාමී, අත්ථි අපචය ාමී, අත්ථි ගනොචය ාමිනාපචය ාමී. අත්ථි

ගසක්ගඛො, අත්ථි අගසක්ගඛො, අත්ථි ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො. අත්ථි

පරිත්ගතො, අත්ථි මහග් ගතො, අත්ථි අප්පමාගණො. අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, 

අත්ථි මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො. අත්ථි හීගනො, අත්ථි

මජ්ඣිගමො, අත්ථි පණීගතො. අත්ථිමිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථිසම්මත්තනියගතො, 

අත්ථි අනියගතො. අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි මග් ගහතුගකො, අත්ථි

මග් ාධිපති. අත්ථි උප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, අත්ථි උප්පාදී. අත්ථි

අතීගතො, අත්ථිඅනා ගතො, අත්ථි පච්චුප්පන්ගනො. අත්ථිඅතීතාරම්මගණො, අත්ථි

අනා තාරම්මගණො, අත්ථි පච්චුප්පන්නාරම්මගණො. අත්ථි අජ්ඣත්ගතො, අත්ථි

බ්හිද්ගධො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො. අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

42. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි න ගහතුසගහතුගකො, අත්ථි න ගහතුඅගහතුගකො. 

අත්ථි ගලොකිගයො, අත්ථි ගලොකුත්තගරො. අත්ථි ගකනචි විඤ්ගඤගයයො, අත්ථි

ගකනචි න විඤ්ගඤගයයො. අත්ථි සාසගෙො, අත්ථි අනාසගෙො. අත්ථි

ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්ගතො. අත්ථිආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, 

අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. අත්ථි සංගයොජනිගයො, අත්ථි

අසංගයොජනිගයො…ගප.… අත්ථිසරගණො, අත්ථි අරගණො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

තිකමූලකං. 

43. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 
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තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

44. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිවිපාගකො, අත්ථිවිපාකධම්මධම්ගමො, 

අත්ථි ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

45. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි න ගහතුසගහතුගකො, අත්ථි න 

ගහතුඅගහතුගකො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො…ගප.…. එෙං

දසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

46. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිගලොකිගයො, අත්ථිගලොකුත්තගරො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි 

අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො…ගප.…. එෙං

දසවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

47. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිගකනචිවිඤ්ගඤගයයො, අත්ථිගකනචි

නවිඤ්ගඤගයයො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි 

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

48. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 
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දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසාසගෙො, අත්ථිඅනාසගෙො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි

භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්ගබ්ො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

49. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ආසෙවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිදස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය 

පහාතබ්බ්ගහතුගකො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

50. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, අත්ථි 

ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථිආචය ාමී, අත්ථි අපචය ාමී, අත්ථි

ගනොචය ාමිනාපචය ාමී…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

51. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනිගයො, අත්ථි 

අසංගයොජනිගයො. 

තිවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගසක්ගඛො, අත්ථි අගසක්ගඛො, අත්ථි

ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

52. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි පරිත්ගතො, අත්ථි මහග් ගතො, අත්ථි

අප්පමාගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

53. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 
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දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො, 

අත්ථිසංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිගයො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

54. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථි න්ථනිගයො, අත්ථි අ න්ථනිගයො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි හීගනො, අත්ථි මජ්ඣිගමො, අත්ථි 

පණීගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

55. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි  න්ථසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

 න්ථවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි මිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථි 

සම්මත්තනියගතො, අත්ථි අනියගතො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

56. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිගයො, අත්ථි

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනිගයො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි

මග් ගහතුගකො, අත්ථි මග් ාධිපති…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

57. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිඔඝනිගයො, අත්ථිඅගනොඝනිගයො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි උප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, 

අත්ථිඋප්පාදී…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

58. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 
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දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ඔඝසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ඔඝවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි අතීගතො, අත්ථි අනා ගතො, අත්ථි

පච්චුප්පන්ගනො…ගප.…. එෙංදසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

59. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්තඔඝනිගයො, අත්ථි 

ඔඝවිප්පයුත්තඅගනොඝනිගයො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි අතීතාරම්මගණො, අත්ථි 

අනා තාරම්මගණො, අත්ථි පච්චුප්පන්නාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

60. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිගයො නිගයො, අත්ථිඅගයො නිගයො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථි අජ්ඣත්ගතො, අත්ථිබ්හිද්ගධො, අත්ථි

අජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො…ගප.…. එෙංදසවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

61. එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගයො සම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ගයො විප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

උභගතොෙඩ්ඪකං. 

සත්තවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිකුසගලො, අත්ථිඅකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, 

අත්ථි අපරියාපන්ගනො. එෙංසත්තවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපිසත්තවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– අත්ථිවිපාගකො…ගප.… අත්ථි 

අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි 
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අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. එෙංසත්තවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

චතුවීසතිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා

ගෙදනාක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි අබ්යාකගතො; 

ගසොතසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා

ගෙදනාක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි අබ්යාකගතො; 

චක්ඛුසම් ස්සජාගෙදනා, ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, 

ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, කායසම් ස්සජාගෙදනා, මගනොසම් ස්සජාගෙදනා. 

එෙංචතුවීසතිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි චතුවීසතිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

ගෙදනාක්ඛන්ගධොඅත්ථිවිපාගකො…ගප.… අත්ථිඅජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, චක්ඛුසම් ස්සජා 

ගෙදනා…ගප.… මගනොසම් ස්සජා ගෙදනා; ගසොතසම් ස්සපච්චයා

ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… 

ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා

ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො අත්ථි

විපාගකො…ගප.… අත්ථිඅජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථිබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සජාගෙදනා. එෙංචතුවීසතිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

තිංසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො– චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො

අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි 

අපරියාපන්ගනො; ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධොඅත්ථි

කාමාෙචගරො, අත්ථිරූපාෙචගරො, අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; 

චක්ඛුසම් ස්සජාගෙදනා, ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, කායසම් ස්සජාගෙදනා, මගනොසම් ස්සජාගෙදනා. 

එෙං තිංසවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

බ්හුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො

අත්ථිකුසගලො, අත්ථිඅකුසගලො, අත්ථිඅබ්යාකගතො, අත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථි

රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; 
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ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා, මගනොසම් ස්සජා ගෙදනා. එෙං බ්හුවිගධන

ගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි බ්හුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

ගෙදනාක්ඛන්ගධොඅත්ථිවිපාගකො…ගප.… අත්ථිඅජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි කාමාෙචගරො, 

අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; 

ගසොතසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා

ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා

ගෙදනාක්ඛන්ගධොඅත්ථිවිපාගකො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි කාමාෙචගරො, 

අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; 

චක්ඛුසම් ස්සජාගෙදනා, ගසොතසම් ස්සජා ගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, 

ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, කායසම් ස්සජාගෙදනා, මගනොසම් ස්සජාගෙදනා. 

එෙංබ්හුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

අයංවුච්චතිගෙදනාක්ඛන්ගධො. 

3. සඤ්ඤාක්ඛන්කධො 
62. තත්ථ කතගමො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො? එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – 

 ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො. 

චතුබ්බිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, 

අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. 
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පඤ්චවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ගසොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ගදොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි උගපක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො. එෙං

පඤ්චවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

ඡබ්බිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

ගසොතසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ඝානසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ජිව්හාසම් ස්සජා

සඤ්ඤා, කායසම් ස්සජාසඤ්ඤා, මගනොසම් ස්සජාසඤ්ඤා. එෙංඡබ්බිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

සත්තවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

ගසොතසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ඝානසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ජිව්හාසම් ස්සජා

සඤ්ඤා, කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා, මගනොධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා. එෙං සත්තවිගධන 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

අට්ඨවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා…ගප.… 

කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා අත්ථි සුඛසහ තා, අත්ථි දුක්ඛසහ තා, 

මගනොධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාසඤ්ඤා. එෙං

අට්ඨවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

නෙවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා…ගප.… 

කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා, මගනොධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤාඅත්ථිකුසලා, අත්ථිඅකුසලා, අත්ථි

අබ්යාකතා. එෙංනෙවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

දසවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා…ගප.… 

කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා අත්ථි සුඛසහ තා, අත්ථි දුක්ඛසහ තා, 

මගනොධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා

අත්ථි කුසලා, අත්ථි අකුසලා, අත්ථි අබ්යාකතා. එෙං දසවිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

63. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 
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තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසුඛාය ගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

64. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිවිපාගකො, අත්ථි විපාකධම්මධම්ගමො, 

අත්ථි ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො. අත්ථි 

සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි 

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො. අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි 

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො. අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි

සුඛසහ ගතො, අත්ථිඋගපක්ඛාසහ ගතො. අත්ථිදස්සගනනපහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි

භාෙනායපහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි ගනෙදස්සගනනනභාෙනායපහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි

දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි

ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථි ආචය ාමී, අත්ථි

අපචය ාමී, අත්ථි ගනොචය ාමිනාපචය ාමී. අත්ථි ගසක්ගඛො, අත්ථි

අගසක්ගඛො, අත්ථි ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො. අත්ථි පරිත්ගතො, අත්ථි

මහග් ගතො, අත්ථි අප්පමාගණො. අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, අත්ථි

මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො. අත්ථි හීගනො, අත්ථි

මජ්ඣිගමො, අත්ථිපණීගතො. අත්ථිමිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථි සම්මත්තනියගතො, 

අත්ථි අනියගතො. අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි මග් ගහතුගකො, අත්ථි 

මග් ාධිපති. අත්ථි උප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, අත්ථි උප්පාදී. අත්ථි 

අතීගතො, අත්ථිඅනා ගතො, අත්ථිපච්චුප්පන්ගනො. අත්ථිඅතීතාරම්මගණො, අත්ථි 

අනා තාරම්මගණො, අත්ථිපච්චුප්පන්නාරම්මගණො. අත්ථි අජ්ඣත්ගතො, අත්ථි 

බ්හිද්ගධො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො. අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.… එෙංදසවිගධන 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

65. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි න ගහතුසගහතුගකො, අත්ථි න ගහතුඅගහතුගකො. 

අත්ථි ගලොකිගයො, අත්ථි ගලොකුත්තගරො. අත්ථි ගකනචි විඤ්ගඤගයයො, අත්ථි

ගකනචි න විඤ්ගඤගයයො. අත්ථි සාසගෙො, අත්ථි අනාසගෙො. අත්ථි
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ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, 

අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. අත්ථි සංගයොජනිගයො, අත්ථි 

අසංගයොජනිගයො. අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිගයො. අත්ථි  න්ථනිගයො, අත්ථි

අ න්ථනිගයො. අත්ථි  න්ථසම්පයුත්ගතො, අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි

 න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිගයො, අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනිගයො. අත්ථි

ඔඝනිගයො, අත්ථි අගනොඝනිගයො. අත්ථි ඔඝසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ඔඝවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්තඔඝනිගයො, අත්ථි

ඔඝවිප්පයුත්තඅගනොඝනිගයො. අත්ථි ගයො නිගයො, අත්ථි අගයො නිගයො. අත්ථි 

ගයො සම්පයුත්ගතො, අත්ථි ගයො විප්පයුත්ගතො. අත්ථි

ගයො විප්පයුත්තගයො නිගයො, අත්ථි ගයො විප්පයුත්තඅගයො නිගයො. අත්ථි

නීෙරණිගයො, අත්ථි අනීෙරණිගයො. අත්ථි නීෙරණසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

නීෙරණවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණිගයො, අත්ථි

නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණිගයො. අත්ථිපරාමට්ගඨො, අත්ථිඅපරාමට්ගඨො. අත්ථි 

පරාමාසසම්පයුත්ගතො, අත්ථි පරාමාසවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ගඨො, අත්ථි පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ගඨො. අත්ථි 

උපාදින්ගනො, අත්ථිඅනුපාදින්ගනො. අත්ථිඋපාදානිගයො, අත්ථිඅනුපාදානිගයො. 

අත්ථි උපාදානසම්පයුත්ගතො, අත්ථි උපාදානවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානිගයො, අත්ථි උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානිගයො. 

අත්ථි සංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිගලසිගකො. අත්ථි සංකිලිට්ගඨො, අත්ථි 

අසංකිලිට්ගඨො. අත්ථිකිගලසසම්පයුත්ගතො, අත්ථිකිගලසවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිගකො, අත්ථි කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිගකො. 

අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි න දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි

භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි න භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි දස්සගනන

පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථිනදස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථිභාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථි

සවිතක්ගකො, අත්ථි අවිතක්ගකො. අත්ථි සවිචාගරො, අත්ථි අවිචාගරො. අත්ථි 

සප්පීතිගකො, අත්ථි අප්පීතිගකො. අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි න පීතිසහ ගතො. 

අත්ථි සුඛසහ ගතො, අත්ථිනසුඛසහ ගතො. අත්ථිඋගපක්ඛාසහ ගතො, අත්ථි

න උගපක්ඛාසහ ගතො. අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි න කාමාෙචගරො. අත්ථි

රූපාෙචගරො, අත්ථි න රූපාෙචගරො. අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි න

අරූපාෙචගරො. අත්ථි පරියාපන්ගනො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො. අත්ථි 

නියයානිගකො, අත්ථි අනියයානිගකො. අත්ථි නියගතො, අත්ථි අනියගතො. අත්ථි

සඋත්තගරො, අත්ථිඅනුත්තගරො. අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 
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තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

66. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථිඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො. 

අත්ථිවිපාගකො…ගප.… අත්ථිඅජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, 

අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

(යථාකුසලත්තිගකවිත්ථාගරො, එෙංසබ්ගබ්පිතිකා විත්ථාගරතබ්බ්ා.) 

දුකමූලකං. 

67. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

68. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ගහතුවිප්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

69. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථිඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො. 

අත්ථිවිපාගකො…ගප.… අත්ථිඅජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, 
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අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

70. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

තිකමූලකං. 

71. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

72. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසුඛාය ගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

73. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිනගහතුසගහතුගකො, අත්ථිනගහතු 

අගහතුගකො. 

තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිවිපාගකො, අත්ථි විපාකධම්මධම්ගමො, 

අත්ථි ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

74. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 
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දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිගලොකිගයො, අත්ථිගලොකුත්තගරො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි 

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො…ගප.…. එෙං

දසවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

75. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිගකනචිවිඤ්ගඤගයයො, අත්ථි ගකනචි

නවිඤ්ගඤගයයො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි

අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො…ගප.…. එෙං

දසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

76. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිසාසගෙො, අත්ථිඅනාසගෙො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

77. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ආසෙවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි සුඛසහ ගතො, 

අත්ථිඋගපක්ඛාසහ ගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

78. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, අත්ථි

ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි 

භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්ගබ්ො…ගප.…. එෙංදසවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 
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79. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනිගයො, අත්ථි 

අසංගයොජනිගයො. 

තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිදස්සගනනපහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුගකො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

80. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථිආචය ාමී, අත්ථි අපචය ාමී, අත්ථි

ගනොචය ාමිනාපචය ාමී…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

81. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො, 

අත්ථිසංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිගයො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිගසක්ගඛො, අත්ථි අගසක්ගඛො, අත්ථි

ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො…ගප.…. එෙංදසවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

82. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථි න්ථනිගයො, අත්ථි අ න්ථනිගයො. 

තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිපරිත්ගතො, අත්ථිමහග් ගතො, අත්ථි

අප්පමාගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

83. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි  න්ථසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

 න්ථවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 
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84. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිගයො, අත්ථි

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනිගයො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි හීගනො, අත්ථි මජ්ඣිගමො, අත්ථි 

පණීගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

85. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිඔඝනිගයො, අත්ථිඅගනොඝනිගයො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි මිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථි

සම්මත්තනියගතො, අත්ථි අනියගතො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

86. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ඔඝසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ඔඝවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි 

මග් ගහතුගකො, අත්ථි මග් ාධිපති…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

87. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්තඔඝනිගයො, අත්ථි 

ඔඝවිප්පයුත්තඅගනොඝනිගයො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි උප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, 

අත්ථිඋප්පාදී…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

88. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිගයො නිගයො, අත්ථිඅගයො නිගයො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි අතීගතො, අත්ථි අනා ගතො, අත්ථි 

පච්චුප්පන්ගනො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 
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89. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගයො සම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගයො විප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි අතීතාරම්මගණො, අත්ථි

අනා තාරම්මගණො, අත්ථි පච්චුප්පන්නාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

90. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගයො විප්පයුත්තගයො නිගයො, අත්ථි

ගයො විප්පයුත්තඅගයො නිගයො. 

තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිඅජ්ඣත්ගතො, අත්ථිබ්හිද්ගධො, අත්ථි

අජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

91. එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිනීෙරණිගයො, අත්ථි අනීෙරණිගයො. 

තිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

උභගතොෙඩ්ඪකං. 

සත්තවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– අත්ථිකුසගලො, අත්ථිඅකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, 

අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. එෙංසත්තවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි සත්තවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්ගතො, අත්ථි දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, 

අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි

කාමාෙචගරො, අත්ථිරූපාෙචගරො, අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. 

එෙංසත්තවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 
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චතුවීසතිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි අබ්යාකගතො; 

ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයා සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො; චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ගසොතසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

ඝානසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ජිව්හාසම් ස්සජාසඤ්ඤා, කායසම් ස්සජාසඤ්ඤා, 

මගනොසම් ස්සජාසඤ්ඤා. එෙංචතුවීසතිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි චතුවීසතිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි

අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සජා සඤ්ඤා. ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයාසඤ්ඤාක්ඛන්ගධොඅත්ථි

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො; චක්ඛුසම් ස්සජා

සඤ්ඤා…ගප.… මගනොසම් ස්සජා සඤ්ඤා. එෙං චතුවීසතිවිගධන 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

තිංසතිවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධොඅත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථිරූපාෙචගරො, අත්ථිඅරූපාෙචගරො, 

අත්ථි අපරියාපන්ගනො, ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා 

…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයා සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි

රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො, චක්ඛුසම් ස්සජා

සඤ්ඤා…ගප.… මගනොසම් ස්සජා සඤ්ඤා. එෙං තිංසතිවිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

බ්හුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො– චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො

අත්ථිකුසගලො, අත්ථිඅකුසගලො, අත්ථිඅබ්යාකගතො, අත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථි

රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො, 

ගසොතසම් ස්සපච්චයා …ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයා සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි
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අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො, චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සජාසඤ්ඤා. එෙංබ්හුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි බ්හුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි

අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො, ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා සඤ්ඤාක්ඛන්ගධොඅත්ථි

අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො, චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

ගසොතසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ඝානසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ජිව්හාසම් ස්සජා

සඤ්ඤා, කායසම් ස්සජාසඤ්ඤා, මගනොසම් ස්සජාසඤ්ඤා. එෙංබ්හුවිගධන

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

අයංවුච්චතිසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. 

4. සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො 
92. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො? එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – 

චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගහතු, අත්ථිනගහතු. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො. 

චතුබ්බිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, 

අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. 

පඤ්චවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ගසොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ගදොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි උගපක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො. එෙං

පඤ්චවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

ඡබ්බිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා, 

ගසොතසම් ස්සජා ගචතනා, ඝානසම් ස්සජා ගචතනා, ජිව්හාසම් ස්සජා
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ගචතනා, කායසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොසම් ස්සජා ගචතනා. එෙං

ඡබ්බිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

සත්තවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා, 

ගසොතසම් ස්සජා ගචතනා, ඝානසම් ස්සජා ගචතනා, ජිව්හාසම් ස්සජා

ගචතනා, කායසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොධාතුසම් ස්සජා ගචතනා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගචතනා. එෙං සත්තවිගධන 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

අට්ඨවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා…ගප.… 

කායසම් ස්සජා ගචතනා අත්ථි සුඛසහ තා, අත්ථි දුක්ඛසහ තා, 

මගනොධාතුසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගචතනා. 

එෙංඅට්ඨවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

නෙවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා…ගප.… 

මගනොධාතුසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගචතනා

අත්ථි කුසලා, අත්ථි අකුසලා, අත්ථි අබ්යාකතා. එෙං නෙවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

දසවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා…ගප.… 

කායසම් ස්සජා ගචතනා අත්ථි සුඛසහ තා, අත්ථි දුක්ඛසහ තා, 

මගනොධාතුසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගචතනා

අත්ථි කුසලා, අත්ථි අකුසලා, අත්ථි අබ්යාකතා. එෙං දසවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

93. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගහතු, අත්ථිනගහතු. 

තිවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථිඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො. 

අත්ථි විපාගකො, අත්ථි විපාකධම්මධම්ගමො, අත්ථි

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො. අත්ථි

සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි 

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො. අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො. අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි

සුඛසහ ගතො, අත්ථිඋගපක්ඛාසහ ගතො. අත්ථිදස්සගනනපහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි
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පටුන 

භාෙනායපහාතබ්ගබ්ො, අත්ථිගනෙදස්සගනනනභාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි

දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි

ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථි ආචය ාමී, අත්ථි

අපචය ාමී, අත්ථි ගනොචය ාමිනාපචය ාමී. අත්ථි ගසක්ගඛො, අත්ථි

අගසක්ගඛො, අත්ථි ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො. අත්ථි පරිත්ගතො, අත්ථි

මහග් ගතො, අත්ථි අප්පමාගණො. අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, අත්ථි

මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො. අත්ථි හීගනො, අත්ථි

මජ්ඣිගමො, අත්ථිපණීගතො. අත්ථිමිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථි සම්මත්තනියගතො, 

අත්ථි අනියගතො. අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි මග් ගහතුගකො, අත්ථි 

මග් ාධිපති. අත්ථි උප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, අත්ථි උප්පාදී. අත්ථි

අතීගතො, අත්ථිඅනා ගතො, අත්ථිපච්චුප්පන්ගනො. අත්ථිඅතීතාරම්මගණො, අත්ථි

අනා තාරම්මගණො, අත්ථිපච්චුප්පන්නාරම්මගණො. අත්ථි අජ්ඣත්ගතො, අත්ථි

බ්හිද්ගධො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො. අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

94. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. අත්ථි 

ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථිගහතුවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි ගහතුගචෙසගහතුගකොච, 

අත්ථිසගහතුගකොගචෙනචගහතු. අත්ථිගහතුගචෙ ගහතුසම්පයුත්ගතොච, 

අත්ථිගහතුසම්පයුත්ගතොගචෙනචගහතු. අත්ථිනගහතුසගහතුගකො, අත්ථි

නගහතු අගහතුගකො. අත්ථි ගලොකිගයො, අත්ථි ගලොකුත්තගරො. අත්ථි ගකනචි 

විඤ්ගඤගයයො, අත්ථි ගකනචි න විඤ්ගඤගයයො. අත්ථි ආසගෙො, අත්ථි ගනො

ආසගෙො. අත්ථි සාසගෙො, අත්ථි අනාසගෙො. අත්ථි ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ආසෙවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි ආසගෙොගචෙසාසගෙොච, අත්ථිසාසගෙොගචෙගනො

ච ආසගෙො. අත්ථි ආසගෙො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්ගතො ච, අත්ථි

ආසෙසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච ආසගෙො. අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, 

අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. අත්ථිසංගයොජනං, අත්ථිගනොසංගයොජනං. 

අත්ථිසංගයොජනිගයො, අත්ථි අසංගයොජනිගයො. අත්ථිසංගයොජනසම්පයුත්ගතො, 

අත්ථි සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනිගයො ච, 

අත්ථි සංගයොජනිගයො ගචෙ ගනො ච සංගයොජනං. අත්ථි සංගයොජනඤ්ගචෙ 

සංගයොජනසම්පයුත්ගතො ච, අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනං. අත්ථි සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො, අත්ථි 

සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිගයො. 
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අත්ථි  න්ගථො, අත්ථි ගනො  න්ගථො. අත්ථි  න්ථනිගයො, අත්ථි 

අ න්ථනිගයො. අත්ථි  න්ථසම්පයුත්ගතො, අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි

 න්ගථො ගචෙ න්ථනිගයොච, අත්ථි න්ථනිගයොගචෙගනොච න්ගථො. අත්ථි

 න්ගථොගචෙ  න්ථසම්පයුත්ගතොච, අත්ථි න්ථසම්පයුත්ගතොගචෙගනොච

 න්ගථො. අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිගයො, අත්ථි

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනිගයො. අත්ථි ඔගඝො, අත්ථි ගනො ඔගඝො. අත්ථි

ඔඝනිගයො, අත්ථි අගනොඝනිගයො. අත්ථි ඔඝසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ඔඝවිප්පයුත්ගතො. අත්ථිඔගඝොගචෙඔඝනිගයොච, අත්ථිඔඝනිගයො ගචෙගනො

චඔගඝො. අත්ථිඔගඝොගචෙඔඝසම්පයුත්ගතොච, අත්ථිඔඝසම්පයුත්ගතොගචෙ

ගනො ච ඔගඝො. අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්තඔඝනිගයො, අත්ථි

ඔඝවිප්පයුත්තඅගනොඝනිගයො. අත්ථි ගයොග ො, අත්ථි ගනො ගයොග ො. අත්ථි

ගයො නිගයො, අත්ථි අගයො නිගයො. අත්ථි ගයො සම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගයො විප්පයුත්ගතො. අත්ථි ගයොග ො ගචෙ ගයො නිගයො ච, අත්ථි ගයො නිගයො 

ගචෙ ගනො ච ගයොග ො. අත්ථි ගයොග ො ගචෙ ගයො සම්පයුත්ගතො ච, අත්ථි

ගයො සම්පයුත්ගතොගචෙගනො චගයොග ො. අත්ථිගයො විප්පයුත්තගයො නිගයො, 

අත්ථි ගයො විප්පයුත්තඅගයො නිගයො. අත්ථි නීෙරණං, අත්ථි ගනො නීෙරණං. 

අත්ථි නීෙරණිගයො, අත්ථි අනීෙරණිගයො. අත්ථි නීෙරණසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

නීෙරණවිප්පයුත්ගතො. අත්ථිනීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණිගයොච, අත්ථිනීෙරණිගයො

ගචෙගනොචනීෙරණං. අත්ථිනීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණසම්පයුත්ගතොච, අත්ථි 

නීෙරණසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච නීෙරණං. අත්ථි

නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණිගයො, අත්ථි නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණිගයො. 

අත්ථි පරාමාගසො, අත්ථි ගනො පරාමාගසො. අත්ථි පරාමට්ගඨො, අත්ථි 

අපරාමට්ගඨො. අත්ථිපරාමාසසම්පයුත්ගතො, අත්ථිපරාමාසවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

පරාමාගසො ගචෙපරාමට්ගඨො ච, අත්ථිපරාමට්ගඨො ගචෙගනො ච පරාමාගසො. 

අත්ථි පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ගඨො, අත්ථි පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ගඨො. 

අත්ථි උපාදින්ගනො, අත්ථි අනුපාදින්ගනො. අත්ථි උපාදානං, අත්ථි ගනො

උපාදානං. අත්ථි උපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදානිගයො. අත්ථි 

උපාදානසම්පයුත්ගතො, අත්ථි උපාදානවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි උපාදානඤ්ගචෙ

උපාදානිගයො ච, අත්ථි උපාදානිගයො ගචෙ ගනො ච උපාදානං. අත්ථි

උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්ගතො ච, අත්ථි උපාදානසම්පයුත්ගතො ගචෙ

ගනො ච උපාදානං. අත්ථි උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානිගයො, අත්ථි

උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානිගයො. 

අත්ථි කිගලගසො, අත්ථි ගනො කිගලගසො. අත්ථි සංකිගලසිගකො, අත්ථි 

අසංකිගලසිගකො. අත්ථි සංකිලිට්ගඨො, අත්ථි අසංකිලිට්ගඨො. අත්ථි

කිගලසසම්පයුත්ගතො, අත්ථි කිගලසවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි කිගලගසො ගචෙ
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සංකිගලසිගකො ච, අත්ථි සංකිගලසිගකො ගචෙ ගනො ච කිගලගසො. අත්ථි

කිගලගසොගචෙසංකිලිට්ගඨොච, අත්ථිසංකිලිට්ගඨොගචෙගනොච කිගලගසො. 

අත්ථි කිගලගසො ගචෙ කිගලසසම්පයුත්ගතො ච, අත්ථි කිගලසසම්පයුත්ගතො

ගචෙ ගනො ච කිගලගසො. අත්ථි කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිගකො, අත්ථි

කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිගකො. අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි න

දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි න භාෙනාය

පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි න දස්සගනන 

පහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථි භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුගකො. 

අත්ථිසවිතක්ගකො, අත්ථිඅවිතක්ගකො. අත්ථිසවිචාගරො, අත්ථි අවිචාගරො. 

අත්ථි සප්පීතිගකො, අත්ථි අප්පීතිගකො. අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි න

පීතිසහ ගතො. අත්ථි සුඛසහ ගතො, අත්ථි න සුඛසහ ගතො. අත්ථි

උගපක්ඛාසහ ගතො, අත්ථිනඋගපක්ඛාසහ ගතො. අත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථි 

නකාමාෙචගරො. අත්ථිරූපාෙචගරො, අත්ථිනරූපාෙචගරො. අත්ථිඅරූපාෙචගරො, 

අත්ථි න අරූපාෙචගරො. අත්ථි පරියාපන්ගනො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො. අත්ථි

නියයානිගකො, අත්ථි අනියයානිගකො. අත්ථි නියගතො, අත්ථි අනියගතො. අත්ථි

සඋත්තගරො, අත්ථිඅනුත්තගරො. අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

95. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, 

අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

දුකමූලකං. 

96. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගහතු, අත්ථිනගහතු. 
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තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

97. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

98. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගහතු, අත්ථිනගහතු. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

99. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

තිකමූලකං. 

100. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගහතු, අත්ථිනගහතු. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

101. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොචිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොඅත්ථිසගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 
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තිවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථිසුඛාය ගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

102. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිවිපාගකො, අත්ථි විපාකධම්මධම්ගමො, 

අත්ථි ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

103. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතු ගචෙ සගහතුගකො ච, අත්ථි 

සගහතුගකොගචෙනචගහතු. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි 

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො…ගප.…. එෙං

දසවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

104. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්ගතො ච, 

අත්ථිගහතුසම්පයුත්ගතොගචෙනචගහතු. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි

අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො…ගප.…. එෙං

දසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

105. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිනගහතුසගහතුගකො, අත්ථින ගහතු

අගහතුගකො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 
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106. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගලොකිගයො, අත්ථිගලොකුත්තගරො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි සුඛසහ ගතො, 

අත්ථිඋගපක්ඛාසහ ගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

107. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගකනචිවිඤ්ගඤගයයො, අත්ථි ගකනචි

නවිඤ්ගඤගයයො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි 

භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්ගබ්ො…ගප.…. එෙංදසවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

108. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිආසගෙො, අත්ථිගනොආසගෙො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිදස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය 

පහාතබ්බ්ගහතුගකො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

109. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිසාසගෙො, අත්ථිඅනාසගෙො. 

තිවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථිආචය ාමී, අත්ථි අපචය ාමී, අත්ථි

ගනොචය ාමිනාපචය ාමී…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

110. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ආසෙවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගසක්ගඛො, අත්ථි අගසක්ගඛො, අත්ථි

ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

111. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 
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දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසගෙො ගචෙ සාසගෙො ච, අත්ථි 

සාසගෙොගචෙගනොචආසගෙො. 

තිවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි පරිත්ගතො, අත්ථි මහග් ගතො, අත්ථි

අප්පමාගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

112. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිආසගෙොගචෙ ආසෙසම්පයුත්ගතොච, 

අත්ථිආසෙසම්පයුත්ගතොගචෙගනොචආසගෙො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

113. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, අත්ථි

ආසවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි හීගනො, අත්ථි මජ්ඣිගමො, අත්ථි

පණීගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

114. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිසංගයොජනං, අත්ථිගනො සංගයොජනං. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි මිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථි 

සම්මත්තනියගතො, අත්ථි අනියගතො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

115. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනිගයො, අත්ථි 

අසංගයොජනිගයො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි 

මග් ගහතුගකො, අත්ථි මග් ාධිපති…ගප.…. එෙං දසවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 
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116. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි උප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, 

අත්ථිඋප්පාදී…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

117. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථි සංගයොජනඤ්ගචෙසංගයොජනිගයොච, 

අත්ථිසංගයොජනිගයොගචෙගනොචසංගයොජනං. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි අතීගතො, අත්ථි අනා ගතො, අත්ථි 

පච්චුප්පන්ගනො…ගප.…. එෙංදසවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

118. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනඤ්ගචෙ 

සංගයොජනසම්පයුත්ගතො ච, අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනං. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි අතීතාරම්මගණො, අත්ථි 

අනා තාරම්මගණො, අත්ථි පච්චුප්පන්නාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

119. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො, 

අත්ථිසංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිගයො. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථි අජ්ඣත්ගතො, අත්ථිබ්හිද්ගධො, අත්ථි

අජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො…ගප.…. එෙංදසවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

120. එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– චිත්තසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථි න්ගථො, අත්ථිගනො  න්ගථො. 
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තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

උභගතොෙඩ්ඪකං. 

සත්තවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිකුසගලො, අත්ථිඅකුසගලො, අත්ථි 

අබ්යාකගතො; අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, 

අත්ථි අපරියාපන්ගනො. එෙංසත්තවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි සත්තවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො, අත්ථි දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො; අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි 

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, 

අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො; අත්ථි

කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. 

එෙංසත්තවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

චතුවීසතිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි අබ්යාකගතො; 

ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයා සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො; චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා…ගප.… මගනොසම් ස්සජා 

ගචතනා. එෙංචතුවීසතිවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි චතුවීසතිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි

අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො; චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සජා ගචතනා; ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයාසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොඅත්ථි

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො; චක්ඛුසම් ස්සජා

ගචතනා, ගසොතසම් ස්සජා ගචතනා, ඝානසම් ස්සජා ගචතනා, 
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ජිව්හාසම් ස්සජා ගචතනා, කායසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොසම් ස්සජා

ගචතනා. එෙංචතුවීසතිවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

තිංසතිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොඅත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථිරූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, 

අත්ථි අපරියාපන්ගනො; ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා 

…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයා සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි

රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; චක්ඛුසම් ස්සජා 

ගචතනා…ගප.… මගනොසම් ස්සජා ගචතනා. එෙං තිංසතිවිගධන

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

බ්හුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො

අත්ථිකුසගලො, අත්ථිඅකුසගලො, අත්ථිඅබ්යාකගතො, අත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථි

රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; 

ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයා සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා, 

ගසොතසම් ස්සජා ගචතනා, ඝානසම් ස්සජා ගචතනා, ජිව්හාසම් ස්සජා

ගචතනා, කායසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොසම් ස්සජා ගචතනා. එෙං 

බ්හුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි බ්හුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි දුක්ඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථිඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො…ගප.… 

අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි 

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොඅත්ථි

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො …ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි කාමාෙචගරො, 

අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; 

චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා, ගසොතසම් ස්සජා ගචතනා, ඝානසම් ස්සජා
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ගචතනා, ජිව්හාසම් ස්සජා ගචතනා, කායසම් ස්සජා ගචතනා, 

මගනොසම් ස්සජාගචතනා. එෙංබ්හුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

අයංවුච්චතිසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

5. විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො 
121. තත්ථ කතගමො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො? එකවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථි සගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො. 

චතුබ්බිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි 

රූපාෙචගරො, අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. 

පඤ්චවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

දුක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ගසොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ගදොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්ගතො, අත්ථි උගපක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්ගතො. එෙං

පඤ්චවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

ඡබ්බිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොවිඤ්ඤාණං. එෙං

ඡබ්බිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

සත්තවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු. එෙං සත්තවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

අට්ඨවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණංඅත්ථිසුඛසහ තං, අත්ථි 

දුක්ඛසහ තං, මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු. එෙං අට්ඨවිගධන 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

නෙවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොධාතු, 
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මගනොවිඤ්ඤාණධාතු අත්ථි කුසලං, අත්ථි අකුසලං, අත්ථි අබ්යාකතං. එෙං

නෙවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

දසවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… 

කායවිඤ්ඤාණං අත්ථි සුඛසහ තං, අත්ථි දුක්ඛසහ තං, මගනොධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු අත්ථි කුසලං, අත්ථි අකුසලං, අත්ථි අබ්යාකතං. එෙං

දසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

122. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථි අගහතුගකො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, 

අත්ථි දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො. අත්ථි විපාගකො, අත්ථි විපාකධම්මධම්ගමො, අත්ථි 

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි 

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො. අත්ථි 

සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි 

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො. අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො. අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි

සුඛසහ ගතො, අත්ථිඋගපක්ඛාසහ ගතො. අත්ථිදස්සගනනපහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි

භාෙනායපහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි ගනෙදස්සගනනනභාෙනායපහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි 

දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි

ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථි ආචය ාමී, අත්ථි

අපචය ාමී, අත්ථි ගනොචය ාමිනාපචය ාමී. අත්ථි ගසක්ගඛො, අත්ථි

අගසක්ගඛො, අත්ථි ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො. අත්ථි පරිත්ගතො, අත්ථි

මහග් ගතො, අත්ථි අප්පමාගණො. අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො. අත්ථි හීගනො, අත්ථි

මජ්ඣිගමො, අත්ථි පණීගතො. අත්ථිමිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථිසම්මත්තනියගතො, 

අත්ථි අනියගතො. අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි මග් ගහතුගකො, අත්ථි

මග් ාධිපති. අත්ථි උප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, අත්ථි උප්පාදී. අත්ථි

අතීගතො, අත්ථිඅනා ගතො, අත්ථි පච්චුප්පන්ගනො. අත්ථිඅතීතාරම්මගණො, අත්ථි

අනා තාරම්මගණො, අත්ථි පච්චුප්පන්නාරම්මගණො. අත්ථි අජ්ඣත්ගතො, අත්ථි

බ්හිද්ගධො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො. අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි  ඛන්ධවිභඞ්කගො 

49 

පටුන 

123. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි න ගහතු සගහතුගකො, අත්ථි න ගහතු අගහතුගකො. 

අත්ථි ගලොකිගයො, අත්ථි ගලොකුත්තගරො. අත්ථි ගකනචි විඤ්ගඤගයයො, අත්ථි

ගකනචි න විඤ්ගඤගයයො. අත්ථි සාසගෙො, අත්ථි අනාසගෙො. අත්ථි

ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්ගතො. අත්ථිආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, 

අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. අත්ථි සංගයොජනිගයො, අත්ථි

අසංගයොජනිගයො. අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිගයො. 

අත්ථි න්ථනිගයො, අත්ථිඅ න්ථනිගයො. අත්ථි න්ථසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

 න්ථවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිගයො, අත්ථි 

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනිගයො. අත්ථි ඔඝනිගයො, අත්ථි අගනොඝනිගයො. අත්ථි 

ඔඝසම්පයුත්ගතො, අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්තඔඝනිගයො, 

අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්තඅගනොඝනිගයො. අත්ථි ගයො නිගයො, අත්ථි අගයො නිගයො. 

අත්ථි ගයො සම්පයුත්ගතො, අත්ථි ගයො විප්පයුත්ගතො. අත්ථි

ගයො විප්පයුත්තගයො නිගයො, අත්ථි ගයො විප්පයුත්තඅගයො නිගයො. අත්ථි

නීෙරණිගයො, අත්ථි අනීෙරණිගයො. අත්ථි නීෙරණසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

නීෙරණවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණිගයො, අත්ථි

නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණිගයො. 

අත්ථි පරාමට්ගඨො, අත්ථිඅපරාමට්ගඨො. අත්ථිපරාමාසසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

පරාමාසවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ගඨො, අත්ථි

පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ගඨො. අත්ථි උපාදින්ගනො, අත්ථි අනුපාදින්ගනො. 

අත්ථිඋපාදානිගයො, අත්ථිඅනුපාදානිගයො. අත්ථි උපාදානසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

උපාදානවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානිගයො, අත්ථි

උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානිගයො. අත්ථි සංකිගලසිගකො, අත්ථි

අසංකිගලසිගකො. අත්ථි සංකිලිට්ගඨො, අත්ථි අසංකිලිට්ගඨො. අත්ථි 

කිගලසසම්පයුත්ගතො, අත්ථි කිගලසවිප්පයුත්ගතො. අත්ථි 

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිගකො, අත්ථි කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිගකො. 

අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි න දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි

භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි න භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො. අත්ථි දස්සගනන

පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථිනදස්සගනනපහාතබ්බ්ගහතුගකො. අත්ථිභාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථිනභාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. 
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අත්ථිසවිතක්ගකො, අත්ථිඅවිතක්ගකො. අත්ථිසවිචාගරො, අත්ථි අවිචාගරො. 

අත්ථි සප්පීතිගකො, අත්ථි අප්පීතිගකො. අත්ථි පීතිසහ ගතො, අත්ථි න 

පීතිසහ ගතො. අත්ථි සුඛසහ ගතො, අත්ථි න සුඛසහ ගතො. අත්ථි

උගපක්ඛාසහ ගතො, අත්ථින උගපක්ඛාසහ ගතො. අත්ථිකාමාෙචගරො, අත්ථි

නකාමාෙචගරො. අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථිනරූපාෙචගරො. අත්ථිඅරූපාෙචගරො, 

අත්ථි න අරූපාෙචගරො, අත්ථි පරියාපන්ගනො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො. අත්ථි

නියයානිගකො, අත්ථි අනියයානිගකො. අත්ථි නියගතො, අත්ථි අනියගතො. අත්ථි

සඋත්තගරො, අත්ථිඅනුත්තගරො. අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

124. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, 

අත්ථි දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො. අත්ථි විපාගකො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

දුකමූලකං. 

125. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථි අගහතුගකො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

126. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 
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127. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථි සගහතුගකො, අත්ථිඅගහතුගකො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, 

අත්ථි දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො. අත්ථි විපාගකො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

128. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගහතුවිප්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථිසරගණො, අත්ථිඅරගණො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

තිකමූලකං. 

129. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිසගහතුගකො, අත්ථි අගහතුගකො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

130. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගහතුසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

ගහතුවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, 

අත්ථි දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

131. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 
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දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි න ගහතු සගහතුගකො, අත්ථි න 

ගහතුඅගහතුගකො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි විපාගකො, අත්ථි 

විපාකධම්මධම්ගමො, අත්ථි ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො…ගප.…. එෙං

දසවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

132. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිගලොකිගයො, අත්ථි ගලොකුත්තගරො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි උපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, අත්ථි අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො…ගප.…. එෙං

දසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

133. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගකනචි විඤ්ගඤගයයො, අත්ථි 

ගකනචිනවිඤ්ගඤගයයො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි

අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො, අත්ථි අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිගකො…ගප.…. එෙං 

දසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

134. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–අත්ථිසාසගෙො, අත්ථිඅනාසගෙො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සවිතක්කසවිචාගරො, අත්ථි

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, අත්ථි අවිතක්කඅවිචාගරො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

135. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසෙසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ආසෙවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිපීතිසහ ගතො, අත්ථිසුඛසහ ගතො, 

අත්ථිඋගපක්ඛාසහ ගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 
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136. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො, අත්ථි

ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසගෙො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි 

භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො, අත්ථි ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්ගබ්ො…ගප.…. එෙංදසවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

137. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනිගයො, අත්ථි 

අසංගයොජනිගයො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො, 

අත්ථි භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො, අත්ථි ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුගකො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

138. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සංගයොජනසම්පයුත්ගතො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිආචය ාමී, අත්ථිඅපචය ාමී, අත්ථි

ගනොචය ාමිනාපචය ාමී…ගප.…. එෙංදසවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

139. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි 

සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො, අත්ථි

සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිගයො. 

තිවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිගසක්ගඛො, අත්ථිඅගසක්ගඛො, අත්ථි

ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

140. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථි න්ථනිගයො, අත්ථි අ න්ථනිගයො. 
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තිවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිපරිත්ගතො, අත්ථිමහග් ගතො, අත්ථි

අප්පමාගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

141. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි  න්ථසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

 න්ථවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි පරිත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

මහග් තාරම්මගණො, අත්ථි අප්පමාණාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

142. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථි  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිගයො, අත්ථි

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනිගයො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි හීගනො, අත්ථි මජ්ඣිගමො, අත්ථි

පණීගතො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

143. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිඔඝනිගයො, අත්ථි අගනොඝනිගයො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි මිච්ඡත්තනියගතො, අත්ථි 

සම්මත්තනියගතො, අත්ථි අනියගතො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

144. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ඔඝසම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ඔඝවිප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි මග් ාරම්මගණො, අත්ථි 

මග් ගහතුගකො, අත්ථි මග් ාධිපති…ගප.…. එෙං දසවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

145. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 
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දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ඔඝවිප්පයුත්තඔඝනිගයො, අත්ථි

ඔඝවිප්පයුත්තඅගනොඝනිගයො. 

තිවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිඋප්පන්ගනො, අත්ථි අනුප්පන්ගනො, 

අත්ථිඋප්පාදී…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

146. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිගයො නිගයො, අත්ථි අගයො නිගයො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි අතීගතො, අත්ථි අනා ගතො, අත්ථි

පච්චුප්පන්ගනො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

147. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි ගයො සම්පයුත්ගතො, අත්ථි 

ගයො විප්පයුත්ගතො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි අතීතාරම්මගණො, අත්ථි

අනා තාරම්මගණො, අත්ථි පච්චුප්පන්නාරම්මගණො…ගප.…. එෙං දසවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

148. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො–  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිගයො විප්පයුත්තගයො නිගයො, අත්ථි

ගයො විප්පයුත්තඅගයො නිගයො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්ගතො, අත්ථි බ්හිද්ගධො, 

අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ගධො…ගප.…. එෙංදසවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

149. එකවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො –  ස්සසම්පයුත්ගතො. 

දුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අත්ථිනීෙරණිගයො, අත්ථි අනීෙරණිගයො. 

තිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි 

බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො…ගප.…. එෙංදසවිගධන 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

උභගතොෙඩ්ඪකං. 
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සත්තවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. එෙංසත්තවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි සත්තවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්ගතො, අත්ථි දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, 

අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි

කාමාෙචගරො, අත්ථිරූපාෙචගරො, අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො. 

එෙංසත්තවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

චතුවීසතිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි අබ්යාකගතො; 

ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයාවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධොඅත්ථිකුසගලො, අත්ථිඅකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණං, 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොවිඤ්ඤාණං. එෙං චතුවීසතිවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි චතුවීසතිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, අත්ථි දුක්ඛාය

ගෙදනායසම්පයුත්ගතො, අත්ථිඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනාය සම්පයුත්ගතො…ගප.… 

අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං, 

මගනොවිඤ්ඤාණං; ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොවිඤ්ඤාණං. එෙං

චතුවීසතිවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

තිංසතිවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; ගසොතසම් ස්සපච්චයා …ගප.… 
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ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි

අපරියාපන්ගනො; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණං, 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොවිඤ්ඤාණං. එෙං තිංසතිවිගධන

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

බ්හුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි අබ්යාකගතො, 

අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි අරූපාෙචගරො, අත්ථි

අපරියාපන්ගනො, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… මගනොවිඤ්ඤාණං; 

ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා …ගප.… කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

මගනොසම් ස්සපච්චයාවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධොඅත්ථිකුසගලො, අත්ථිඅකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි 

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… 

මගනොවිඤ්ඤාණං. එෙංබ්හුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

අපගරොපි බ්හුවිගධන විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි

අජ්ඣත්තාරම්මගණො, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි කාමාෙචගරො, අත්ථි රූපාෙචගරො, අත්ථි

අරූපාෙචගරො, අත්ථි අපරියාපන්ගනො; ගසොතසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

ඝානසම් ස්සපච්චයා…ගප.… ජිව්හාසම් ස්සපච්චයා…ගප.… 

කායසම් ස්සපච්චයා…ගප.… මගනොසම් ස්සපච්චයා විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

අත්ථි සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො…ගප.… අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මගණො, 

අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මගණො, අත්ථි

කාමාෙචගරො, අත්ථිරූපාෙචගරො, අත්ථිඅරූපාෙචගරො, අත්ථිඅපරියාපන්ගනො; 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, 

කායවිඤ්ඤාණං, මගනොවිඤ්ඤාණං. එෙංබ්හුවිගධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

අයංවුච්චතිවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

අභිධම්මභාජනීයං. 
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3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
150. පඤ්චක්ඛන්ධා – රූපක්ඛන්ගධො, ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

151. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කතිඅරණා? 

1. තිෙං 
152. රූපක්ඛන්ගධො අබ්යාකගතො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා කුසලා, සියා 

අකුසලා, සියා අබ්යාකතා. ද්ගෙ ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සුඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා’’තිපි. තගයොඛන්ධාසියාසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, 

සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා. රූපක්ඛන්ගධො ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. චත්තාගරො

ඛන්ධා සියා විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා, සියා

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. රූපක්ඛන්ගධො සියා උපාදින්නුපාදානිගයො, 

සියා අනුපාදින්නුපාදානිගයො. චත්තාගරොඛන්ධාසියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා

අනුපාදින්නුපාදානියා, සියාඅනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

රූපක්ඛන්ගධො අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිගකො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා 

සංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. රූපක්ඛන්ගධො අවිතක්කඅවිචාගරො. තගයො ඛන්ධා

සියා සවිතක්කසවිචාරා, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියා සවිතක්කසවිචාගරො, සියාඅවිතක්කවිචාරමත්ගතො, සියා

අවිතක්කඅවිචාගරො, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘සවිතක්කසවිචාගරො’’තිපි, 

‘‘අවිතක්කවිචාරමත්ගතො’’තිපි, ‘‘අවිතක්කඅවිචාගරො’’තිපි. රූපක්ඛන්ගධො න

ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘පීතිසහ ගතො’’තිපි, ‘‘සුඛසහ ගතො’’තිපි, 

‘‘උගපක්ඛාසහ ගතො’’තිපි. ගෙදනාක්ඛන්ගධො සියා පීතිසහ ගතො න 

සුඛසහ ගතො න උගපක්ඛාසහ ගතො, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – 

‘‘පීතිසහ ගතො’’ති. තගයො ඛන්ධා සියා පීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, සියා 

උගපක්ඛාසහ තා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පීතිසහ තා’’තිපි, 

‘‘සුඛසහ තා’’තිපි, ‘‘උගපක්ඛාසහ තා’’තිපි. 

රූපක්ඛන්ගධො ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො. චත්තාගරො

ඛන්ධා සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ා, සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, සියා ගනෙ

දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. රූපක්ඛන්ගධො ගනෙ දස්සගනන න

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා දස්සගනන
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පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියාභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා, සියාගනෙදස්සගනනන 

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. රූපක්ඛන්ගධො ගනොචය ාමිනාපචය ාමී. 

චත්තාගරො ඛන්ධා සියා ආචය ාමිගනො, සියා අපචය ාමිගනො, සියා

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. රූපක්ඛන්ගධො ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො. 

චත්තාගරොඛන්ධාසියාගසක්ඛා, සියාඅගසක්ඛා, සියා ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. 

රූපක්ඛන්ගධො පරිත්ගතො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා පරිත්තා, සියා මහග් තා, 

සියා අප්පමාණා. රූපක්ඛන්ගධො අනාරම්මගණො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා 

පරිත්තාරම්මණා, සියා මහග් තාරම්මණා, සියා අප්පමාණාරම්මණා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරිත්තාරම්මණා’’තිපි, ‘‘මහග් තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘අප්පමාණාරම්මණා’’තිපි. රූපක්ඛන්ගධොමජ්ඣිගමො. චත්තාගරොඛන්ධාසියා

හීනා, සියා මජ්ඣිමා, සියා පණීතා. රූපක්ඛන්ගධො අනියගතො. චත්තාගරො

ඛන්ධා සියාමිච්ඡත්තනියතා, සියාසම්මත්තනියතා, සියාඅනියතා. 

රූපක්ඛන්ගධො අනාරම්මගණො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා මග් ාරම්මණා, 

සියා මග් ගහතුකා, සියා මග් ාධිපතිගනො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘මග් ාරම්මණා’’තිපි, ‘‘මග් ගහතුකා’’තිපි, ‘‘මග් ාධිපතිගනො’’තිපි; සියා

උප්පන්නා, සියාඅනුප්පන්නා, සියාඋප්පාදිගනො; සියාඅතීතා, සියාඅනා තා, 

සියා පච්චුප්පන්නා. රූපක්ඛන්ගධො අනාරම්මගණො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

අතීතාරම්මණා, සියා අනා තාරම්මණා, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘අතීතාරම්මණා’’තිපි, ‘‘අනා තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණා’’තිපි; සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. රූපක්ඛන්ගධො අනාරම්මගණො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

අජ්ඣත්තාරම්මණා, සියා බ්හිද්ධාරම්මණා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘අජ්ඣත්තාරම්මණා’’තිපි, ‘‘බ්හිද්ධාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා’’තිපි. චත්තාගරො ඛන්ධා අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

රූපක්ඛන්ගධො සියා සනිදස්සනසප්පටිගඝො, සියා අනිදස්සනසප්පටිගඝො, සියා

අනිදස්සනඅප්පටිගඝො. 

2. දුෙං 
153. චත්තාගරො ඛන්ධාන ගහතූ. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා ගහතු, සියාන

ගහතු. රූපක්ඛන්ගධො අගහතුගකො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා සගහතුකා, සියා

අගහතුකා. රූපක්ඛන්ගධො ගහතුවිප්පයුත්ගතො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

ගහතුසම්පයුත්තා, සියා ගහතුවිප්පයුත්තා. රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – 

‘‘ගහතුගචෙසගහතුගකොචා’’තිපි, ‘‘සගහතුගකොගචෙනචගහතූ’’තිපි. තගයො

ඛන්ධානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතූගචෙසගහතුකා චා’’ති, සියාසගහතුකාගචෙන

ච ගහතූ, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතූ’’ති. 
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සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියාගහතුගචෙසගහතුගකොච, සියා සගහතුගකොගචෙනච

ගහතු, සියානෙත්තබ්ගබ්ො– ‘‘ගහතුගචෙසගහතුගකො චා’’තිපි, ‘‘සගහතුගකො

ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘ගහතු ගචෙ 

ගහතුසම්පයුත්ගතොචා’’තිපි, ‘‘ගහතුසම්පයුත්ගතොගචෙනචගහතූ’’තිපි. තගයො

ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ගහතූ ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා

ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච ගහතූ, සියාන ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ගහතුසම්පයුත්තා

ගචෙනචගහතූ’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියාගහතුගචෙගහතුසම්පයුත්ගතොච, 

සියාගහතුසම්පයුත්ගතොගචෙන චගහතු, සියානෙත්තබ්ගබ්ො– ‘‘ගහතුගචෙ

ගහතුසම්පයුත්ගතො චා’’තිපි, ‘‘ගහතුසම්පයුත්ගතො ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. 

රූපක්ඛන්ගධොනගහතුඅගහතුගකො. තගයොඛන්ධාසියානගහතූසගහතුකා, 

සියානගහතූඅගහතුකා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියානගහතුසගහතුගකො, සියාන

ගහතු අගහතුගකො, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘න ගහතු සගහතුගකො’’තිපි, ‘‘න

ගහතුඅගහතුගකො’’තිපි. 

සප්පච්චයා, සඞ්ඛතා. 

චත්තාගරො ඛන්ධා අනිදස්සනා. රූපක්ඛන්ගධො සියා සනිදස්සගනො, සියා 

අනිදස්සගනො. චත්තාගරො ඛන්ධා අප්පටිඝා. රූපක්ඛන්ගධො සියා සප්පටිගඝො, 

සියා අප්පටිගඝො. රූපක්ඛන්ගධොරූපං. චත්තාගරොඛන්ධාඅරූපා. රූපක්ඛන්ගධො

ගලොකිගයො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා ගලොකියා, සියා ගලොකුත්තරා; ගකනචි

විඤ්ගඤයයා, ගකනචින විඤ්ගඤයයා. 

චත්තාගරොඛන්ධාගනොආසො. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියාආසගෙො, සියාගනො 

ආසගෙො. රූපක්ඛන්ගධො සාසගෙො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා සාසො, සියා 

අනාසො. රූපක්ඛන්ගධො ආසෙවිප්පයුත්ගතො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

ආසෙසම්පයුත්තා, සියා ආසෙවිප්පයුත්තා. රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – 

‘‘ආසගෙො ගචෙසාසගෙොචා’’ති, සාසගෙොගචෙගනොචආසගෙො. තගයොඛන්ධා

නෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසොගචෙ සාසොචා’’ති, සියාසාසොගචෙගනොචආසො, 

සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සාසොගචෙගනොච ආසො’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියා

ආසගෙො ගචෙ සාසගෙො ච, සියා සාසගෙො ගචෙ ගනො ච ආසගෙො, සියා න

ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘ආසගෙො ගචෙ සාසගෙො චා’’තිපි, ‘‘සාසගෙො ගචෙ ගනො ච

ආසගෙො’’තිපි. රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘ආසගෙො ගචෙ

ආසෙසම්පයුත්ගතොචා’’තිපි, ‘‘ආසෙසම්පයුත්ගතොගචෙගනොචආසගෙො’’තිපි. 

තගයො ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ආසො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා

ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ආසෙසම්පයුත්තාගචෙගනොචආසො’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියාආසගෙො

ගචෙ ආසෙසම්පයුත්ගතො ච, සියාආසෙසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො චආසගෙො, 
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සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘ආසගෙො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්ගතො චා’’තිපි, 

‘‘ආසෙසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච ආසගෙො’’තිපි. රූපක්ඛන්ගධො

ආසෙවිප්පයුත්තසාසගෙො. චත්තාගරොඛන්ධාසියාආසෙවිප්පයුත්තසාසො, සියා

ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො, සියා නෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසෙවිප්පයුත්තසාසො’’තිපි, 

‘‘ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො’’තිපි. 

චත්තාගරොඛන්ධාගනොසංගයොජනා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියාසංගයොජනං, 

සියාගනොසංගයොජනං. රූපක්ඛන්ගධොසංගයොජනිගයො. චත්තාගරොඛන්ධා සියා

සංගයොජනියා, සියා අසංගයොජනියා. රූපක්ඛන්ගධො සංගයොජනවිප්පයුත්ගතො. 

චත්තාගරො ඛන්ධා සියා සංගයොජනසම්පයුත්තා, සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තා. 

රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනිගයො චා’’ති, 

‘‘සංගයොජනිගයො ගචෙ ගනො ච සංගයොජනං’’. තගයො ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘සංගයොජනා ගචෙ සංගයොජනියා චා’’ති, සියා සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනා, සියාන ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සංගයොජනියාගචෙගනොචසංගයොජනා’’ති. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනිගයො ච, සියා

සංගයොජනිගයො ගචෙ ගනො ච සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – 

‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනිගයො චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනිගයො ගචෙ ගනො ච

සංගයොජන’’න්තිපි. රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ

සංගයොජනසම්පයුත්ගතො චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච

සංගයොජන’’න්තිපි. තගයො ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනා ගචෙ

සංගයොජනසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච 

සංගයොජනා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා සංගයොජනඤ්ගචෙ

සංගයොජනසම්පයුත්ගතො ච, සියා සංගයොජනසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ

සංගයොජනසම්පයුත්ගතො චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච

සංගයොජන’’න්තිපි. රූපක්ඛන්ගධො සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිගයො. 

චත්තාගරො ඛන්ධා සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා, සියා

සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා’’තිපි, 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා’’තිපි. 

චත්තාගරො ඛන්ධා ගනො  න්ථා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා  න්ගථො, සියා 

ගනො න්ගථො. රූපක්ඛන්ගධො න්ථනිගයො. චත්තාගරොඛන්ධාසියා න්ථනියා, 

සියා අ න්ථනියා. රූපක්ඛන්ගධො න්ථවිප්පයුත්ගතො. චත්තාගරොඛන්ධාසියා 

 න්ථසම්පයුත්තා, සියා  න්ථවිප්පයුත්තා. රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – 

‘‘ න්ගථො ගචෙ න්ථනිගයො චා’’ති, ‘‘ න්ථනිගයො ගචෙ ගනො ච  න්ගථො’’. 
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තගයොඛන්ධානෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථාගචෙ න්ථනියාචා’’ති, සියා න්ථනියා

ගචෙ ගනො ච  න්ථා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථනියා ගචෙ ගනො ච

 න්ථා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා  න්ගථො ගචෙ  න්ථනිගයො ච, සියා

 න්ථනිගයො ගචෙ ගනො ච  න්ගථො, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘ න්ගථො ගචෙ

 න්ථනිගයො චා’’තිපි, ‘‘ න්ථනිගයො ගචෙ ගනො ච  න්ගථො’’තිපි. 

රූපක්ඛන්ගධො නෙත්තබ්ගබ්ො– ‘‘ න්ගථොගචෙ න්ථසම්පයුත්ගතොචා’’තිපි, 

‘‘ න්ථසම්පයුත්ගතොගචෙ ගනොච න්ගථො’’තිපි. තගයොඛන්ධානෙත්තබ්බ්ා

– ‘‘ න්ථාගචෙ න්ථසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා න්ථසම්පයුත්තාගචෙගනොච

 න්ථා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච  න්ථා’’ති. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා  න්ගථො ගචෙ  න්ථසම්පයුත්ගතො ච, සියා

 න්ථසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච  න්ගථො, සියාන ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘ න්ගථො

ගචෙ  න්ථසම්පයුත්ගතො චා’’තිපි, ‘‘ න්ථසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච

 න්ගථො’’ති පි. රූපක්ඛන්ගධො න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිගයො. චත්තාගරොඛන්ධා

සියා  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා, සියා  න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා’’තිපි, 

‘‘ න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා’’තිපි. 

චත්තාගරො ඛන්ධා ගනො ඔඝා…ගප.… ගනො ගයො ා…ගප.… ගනො 

නීෙරණා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා නීෙරණං, සියා ගනො නීෙරණං. 

රූපක්ඛන්ගධො නීෙරණිගයො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා නීෙරණියා, සියා

අනීෙරණියා. රූපක්ඛන්ගධො නීෙරණවිප්පයුත්ගතො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

නීෙරණසම්පයුත්තා, සියා නීෙරණවිප්පයුත්තා. රූපක්ඛන්ගධොනෙත්තබ්ගබ්ො– 

‘‘නීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණිගයොචා’’ති, ‘‘නීෙරණිගයොගචෙගනොචනීෙරණං’’. 

තගයො ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණා ගචෙ නීෙරණියා චා’’ති, සියා

නීෙරණියාගචෙගනොචනීෙරණා, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘නීෙරණියාගචෙගනො

ච නීෙරණා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියානීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණිගයො ච, සියා

නීෙරණිගයොගචෙගනොචනීෙරණං, සියානෙත්තබ්ගබ්ො– ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ

නීෙරණිගයො චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණිගයො ගචෙ ගනො ච නීෙරණ’’න්තිපි. 

රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්ගතො

චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්ගතොගචෙගනොච නීෙරණ’’න්තිපි. තගයොඛන්ධා

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණා ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා

නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච නීෙරණා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච නීෙරණා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා

නීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණසම්පයුත්ගතොච, සියා නීෙරණසම්පයුත්ගතොගචෙගනො

ච නීෙරණං, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්ගතො

චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්ගතොගචෙගනො ච නීෙරණ’’න්තිපි. රූපක්ඛන්ගධො 
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නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණිගයො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා, සියා නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා’’තිපි, 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා’’තිපි. 

චත්තාගරොඛන්ධාගනොපරාමාසා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියාපරාමාගසො, සියා

ගනො පරාමාගසො. රූපක්ඛන්ගධො පරාමට්ගඨො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

පරාමට්ඨා, සියා අපරාමට්ඨා. රූපක්ඛන්ගධො පරාමාසවිප්පයුත්ගතො. තගයො

ඛන්ධාසියා පරාමාසසම්පයුත්තා, සියාපරාමාසවිප්පයුත්තා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො

සියා පරාමාසසම්පයුත්ගතො, සියාපරාමාසවිප්පයුත්ගතො, සියානෙත්තබ්ගබ්ො– 

‘‘පරාමාසසම්පයුත්ගතො’’තිපි, ‘‘පරාමාසවිප්පයුත්ගතො’’තිපි. රූපක්ඛන්ගධො න 

ෙත්තබ්ගබ්ො– ‘‘පරාමාගසොගචෙපරාමට්ගඨොචා’’ති, ‘‘පරාමට්ගඨොගචෙගනො

ච පරාමාගසො’’. තගයො ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසා ගචෙ පරාමට්ඨා

චා’’ති, සියා පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච පරාමාසා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච පරාමාසා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා පරාමාගසො

ගචෙ පරාමට්ගඨො ච, සියා පරාමට්ගඨො ගචෙ ගනො ච පරාමාගසො, සියා න

ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘පරාමාගසොගචෙපරාමට්ගඨොචා’’තිපි, ‘‘පරාමට්ගඨොගචෙගනො

ච පරාමාගසො’’තිපි. රූපක්ඛන්ගධො පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ගඨො. චත්තාගරො

ඛන්ධාසියා පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා, සියාපරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා’’තිපි, 

‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා’’තිපි. 

රූපක්ඛන්ගධො අනාරම්මගණො. චත්තාගරො ඛන්ධා සාරම්මණා. 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො චිත්තං. චත්තාගරො ඛන්ධා ගනො චිත්තා. තගයො ඛන්ධා 

ගචතසිකා. ද්ගෙ ඛන්ධා අගචතසිකා. තගයො ඛන්ධා චිත්තසම්පයුත්තා. 

රූපක්ඛන්ගධො චිත්තවිප්පයුත්ගතො. විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – 

‘‘චිත්ගතනසම්පයුත්ගතො’’තිපි, ‘‘චිත්ගතනවිප්පයුත්ගතො’’තිපි. තගයො ඛන්ධා

චිත්තසංසට්ඨා. රූපක්ඛන්ගධො චිත්තවිසංසට්ගඨො. විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො න 

ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘චිත්ගතන සංසට්ගඨො’’තිපි, ‘‘චිත්ගතන විසංසට්ගඨො’’තිපි. 

තගයොඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානා. විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධොගනොචිත්තසමුට්ඨාගනො. 

රූපක්ඛන්ගධො සියා චිත්තසමුට්ඨාගනො, සියා ගනො චිත්තසමුට්ඨාගනො. තගයො

ඛන්ධාචිත්තසහභුගනො. විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධොගනොචිත්තසහභූ. රූපක්ඛන්ගධො

සියාචිත්තසහභූ, සියාගනො චිත්තසහභූ. තගයොඛන්ධාචිත්තානුපරිෙත්තිගනො. 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො ගනො චිත්තානුපරිෙත්ති. රූපක්ඛන්ගධො සියා

චිත්තානුපරිෙත්ති, සියා ගනො චිත්තානුපරිෙත්ති. තගයො ඛන්ධා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. ද්ගෙ ඛන්ධා ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. තගයො

ඛන්ධා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. ද්ගෙ ඛන්ධා ගනො
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චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. තගයො ඛන්ධා 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. ද්ගෙ ඛන්ධා ගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධොඅජ්ඣත්තිගකො. තගයොඛන්ධාබ්ාහිරා. රූපක්ඛන්ගධො

සියා අජ්ඣත්තිගකො, සියා බ්ාහිගරො. චත්තාගරො ඛන්ධා ගනො උපාදා. 

රූපක්ඛන්ගධො සියා උපාදා, සියා ගනො උපාදා, සියා උපාදින්නා, සියා

අනුපාදින්නා. චත්තාගරො ඛන්ධා ගනො උපාදානා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා

උපාදානං, සියාගනොඋපාදානං. රූපක්ඛන්ගධොඋපාදානිගයො. චත්තාගරොඛන්ධා

සියා උපාදානියා, සියා අනුපාදානියා. රූපක්ඛන්ගධො උපාදානවිප්පයුත්ගතො. 

චත්තාගරො ඛන්ධා සියා උපාදානසම්පයුත්තා, සියා උපාදානවිප්පයුත්තා. 

රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානිගයො චා’’ති, 

‘‘උපාදානිගයො ගචෙ ගනො ච උපාදානං’’. තගයො ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘උපාදානඤ්ගචෙඋපාදානියාචා’’ති, සියාඋපාදානියාගචෙගනොචඋපාදානා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානියා ගචෙ ගනො ච උපාදානා’’ති. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානිගයො ච, සියා උපාදානිගයො

ගචෙගනොචඋපාදානං, සියානෙත්තබ්ගබ්ො– ‘‘උපාදානඤ්ගචෙඋපාදානිගයො

චා’’තිපි, ‘‘උපාදානිගයො ගචෙ ගනො ච උපාදාන’’න්තිපි. රූපක්ඛන්ගධො න

ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්ගතො චා’’තිපි, 

‘‘උපාදානසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච උපාදාන’’න්තිපි. තගයො ඛන්ධා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානා ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා 

උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච උපාදානා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච උපාදානා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා

උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්ගතො ච, සියා උපාදානසම්පයුත්ගතො ගචෙ

ගනො ච උපාදානං, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘උපාදානඤ්ගචෙ 

උපාදානසම්පයුත්ගතො චා’’තිපි, ‘‘උපාදානසම්පයුත්ගතො ගචෙ ගනො ච 

උපාදාන’’න්තිපි. රූපක්ඛන්ගධො උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානිගයො. චත්තාගරො

ඛන්ධා සියා උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා, සියා

උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා’’තිපි, ‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා’’තිපි. 

චත්තාගරොඛන්ධාගනොකිගලසා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධොසියාකිගලගසො, සියා 

ගනො කිගලගසො. රූපක්ඛන්ගධො සංකිගලසිගකො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

සංකිගලසිකා, සියා අසංකිගලසිකා. රූපක්ඛන්ගධො අසංකිලිට්ගඨො. චත්තාගරො

ඛන්ධා සියා සංකිලිට්ඨා, සියා අසංකිලිට්ඨා. රූපක්ඛන්ගධො

කිගලසවිප්පයුත්ගතො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා කිගලසසම්පයුත්තා, සියා

කිගලසවිප්පයුත්තා. රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘කිගලගසො ගචෙ
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සංකිගලසිගකො චා’’ති, ‘‘සංකිගලසිගකො ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’. තගයො 

ඛන්ධානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘කිගලසාගචෙසංකිගලසිකාචා’’ති, සියාසංකිගලසිකා

ගචෙ ගනො ච කිගලසා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංකිගලසිකා ගචෙ ගනො ච

කිගලසා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියාකිගලගසොගචෙසංකිගලසිගකොච, සියා

සංකිගලසිගකො ගචෙ ගනො ච කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘කිගලගසො

ගචෙසංකිගලසිගකොචා’’තිපි, ‘‘සංකිගලසිගකොගචෙගනොචකිගලගසො’’තිපි. 

රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘කිගලගසො ගචෙ සංකිලිට්ගඨො චා’’තිපි, 

‘‘සංකිලිට්ගඨො ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’තිපි. තගයො ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘කිගලගසොගචෙ සංකිලිට්ඨාචා’’ති, සියාසංකිලිට්ඨාගචෙගනොචකිගලසා, 

සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සංකිලිට්ඨාගචෙගනොචකිගලසා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො

සියා කිගලගසො ගචෙ සංකිලිට්ගඨො ච, සියා සංකිලිට්ගඨො ගචෙ ගනො ච

කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘කිගලගසො ගචෙ සංකිලිට්ගඨො චා’’තිපි, 

‘‘සංකිලිට්ගඨොගචෙගනොචකිගලගසො’’තිපි. 

රූපක්ඛන්ගධො න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘කිගලගසො ගචෙ කිගලසසම්පයුත්ගතො 

චා’’තිපි, ‘‘කිගලසසම්පයුත්ගතොගචෙගනොචකිගලගසො’’තිපි. තගයොඛන්ධාන

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා

කිගලසසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච කිගලසා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

කිගලසසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච කිගලසා’’ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා 

කිගලගසොගචෙකිගලසසම්පයුත්ගතොච, සියාකිගලසසම්පයුත්ගතොගචෙගනො

ච කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො – ‘‘කිගලගසො ගචෙ කිගලසසම්පයුත්ගතො

චා’’තිපි, ‘‘කිගලසසම්පයුත්ගතොගචෙගනො චකිගලගසො’’තිපි. රූපක්ඛන්ගධො

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිගකො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා 

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා, සියා කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා, සියා

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා’’තිපි, 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා’’තිපි. 

රූපක්ඛන්ගධො න දස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා 

දස්සගනන පහාතබ්බ්ා, සියා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා. රූපක්ඛන්ගධො න

භාෙනාය පහාතබ්ගබ්ො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, සියාන

භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. රූපක්ඛන්ගධො න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුගකො. 

චත්තාගරො ඛන්ධා සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා න දස්සගනන

පහාතබ්බ්ගහතුකා. රූපක්ඛන්ගධොනභාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුගකො. චත්තාගරො

ඛන්ධාසියාභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා, සියානභාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. 

රූපක්ඛන්ගධො අවිතක්ගකො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා සවිතක්කා, සියා 

අවිතක්කා. රූපක්ඛන්ගධො අවිචාගරො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා සවිචාරා, සියා

අවිචාරා. රූපක්ඛන්ගධො අප්පීතිගකො, චත්තාගරො ඛන්ධාසියාසප්පීතිකා, සියා
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අප්පීතිකා. රූපක්ඛන්ගධො න පීතිසහ ගතො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

පීතිසහ තා, සියා නපීතිසහ තා. ද්ගෙඛන්ධානසුඛසහ තා. තගයොඛන්ධා

සියා සුඛසහ තා, සියා න සුඛසහ තා. ද්ගෙ ඛන්ධා න උගපක්ඛාසහ තා. 

තගයොඛන්ධාසියාඋගපක්ඛාසහ තා, සියාන උගපක්ඛාසහ තා. 

රූපක්ඛන්ගධොකාමාෙචගරො. චත්තාගරොඛන්ධාසියාකාමාෙචරා, සියාන 

කාමාෙචරා. රූපක්ඛන්ගධොනරූපාෙචගරො. චත්තාගරොඛන්ධාසියාරූපාෙචරා, 

සියා න රූපාෙචරා. රූපක්ඛන්ගධො න අරූපාෙචගරො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

අරූපාෙචරා, සියා න අරූපාෙචරා. රූපක්ඛන්ගධො පරියාපන්ගනො. චත්තාගරො

ඛන්ධාසියාපරියාපන්නා, සියා අපරියාපන්නා. රූපක්ඛන්ගධොඅනියයානිගකො. 

චත්තාගරො ඛන්ධා සියා නියයානිකා, සියා අනියයානිකා. රූපක්ඛන්ගධො

අනියගතො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා නියතා, සියා අනියතා. රූපක්ඛන්ගධො

සඋත්තගරො. චත්තාගරොඛන්ධාසියාසඋත්තරා, සියාඅනුත්තරා. රූපක්ඛන්ගධො

අරගණො. චත්තාගරොඛන්ධාසියාසරණා, සියාඅරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

ඛන්ධවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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2. ආයතනවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
154. ද්ොදසායතනානි – චක්ඛායතනං, රූපායතනං, ගසොතායතනං, 

සද්දායතනං, ඝානායතනං,  න්ධායතනං, ජිව්හායතනං, රසායතනං, 

කායායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං. 

චක්ඛුං අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා විපරිණාමධම්මං. රූපා අනිච්චා දුක්ඛා

අනත්තා විපරිණාමධම්මා. ගසොතං අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා විපරිණාමධම්මං. 

සද්දාඅනිච්චාදුක්ඛාඅනත්තාවිපරිණාමධම්මා. ඝානංඅනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තා 

විපරිණාමධම්මං.  න්ධා අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා විපරිණාමධම්මා. ජිව්හා

අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා විපරිණාමධම්මා. රසා අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා

විපරිණාමධම්මා. කාගයො අනිච්ගචො දුක්ගඛො අනත්තා විපරිණාමධම්ගමො. 

ග ොට්ඨබ්බ්ා අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා විපරිණාමධම්මා. මගනො අනිච්ගචො

දුක්ගඛො අනත්තා විපරිණාමධම්ගමො. ධම්මා අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා

විපරිණාමධම්මා. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
155. ද්ොදසායතනානි – චක්ඛායතනං, ගසොතායතනං, ඝානායතනං, 

ජිව්හායතනං, කායායතනං, මනායතනං, රූපායතනං, සද්දායතනං, 

 න්ධායතනං, රසායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, ධම්මායතනං. 

156. තත්ථකතමං චක්ඛායතනං? යංචක්ඛු [චක්ඛුං (සී. සයා. ක.) ධ. ස. 

596-599] චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය පසාගදො අත්තභාෙපරියාපන්ගනො

අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො, ගයන චක්ඛුනා අනිදස්සගනන සප්පටිගඝන රූපං 

සනිදස්සනං සප්පටිඝං පස්සි ො පස්සති ො පස්සිස්සති ො පස්ගස ො, 
චක්ඛුම්ගපතං චක්ඛායතනම්ගපතං චක්ඛුධාතුගපසා චක්ඛුන්ද්රියම්ගපතං
ගලොගකොගපගසො ද්ොරාගපසාසමුද්ගදොගපගසොපණ්ෙරම්ගපතංගඛත්තම්ගපතං
ෙත්ථුම්ගපතං ගනත්තම්ගපතං නයනම්ගපතං ඔරිමං තීරම්ගපතං සුඤ්ගඤො

 ාගමොගපගසො. ඉදංවුච්චති‘‘චක්ඛායතනං’’. 

157. තත්ථ කතමං ගසොතායතනං? යං ගසොතං චතුන්නං මහාභූතානං

උපාදාය පසාගදො අත්තභාෙපරියාපන්ගනො අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො, ගයන
ගසොගතන අනිදස්සගනන සප්පටිගඝන සද්දං අනිදස්සනං සප්පටිඝං සුණි ො

සුණාති ො සුණිස්සති ො සුගණ ො, ගසොතම්ගපතං ගසොතායතනම්ගපතං
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ගසොතධාතුගපසා ගසොතින්ද්රියම්ගපතං ගලොගකොගපගසො ද්ොරාගපසා 
සමුද්ගදොගපගසො පණ්ෙරම්ගපතං ගඛත්තම්ගපතං ෙත්ථුම්ගපතං ඔරිමං

තීරම්ගපතංසුඤ්ගඤො  ාගමොගපගසො. ඉදංවුච්චති‘‘ගසොතායතනං’’. 

158. තත්ථකතමං ඝානායතනං? යංඝානංචතුන්නංමහාභූතානංඋපාදාය

පසාගදො අත්තභාෙපරියාපන්ගනො අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො, ගයන ඝාගනන
අනිදස්සගනනසප්පටිගඝන න්ධං අනිදස්සනං සප්පටිඝං ඝායි ො ඝායති ො

ඝායිස්සති ො ඝාගය ො, ඝානම්ගපතං ඝානායතනම්ගපතං ඝානධාතුගපසා 
ඝානින්ද්රියම්ගපතං ගලොගකොගපගසො ද්ොරාගපසා සමුද්ගදොගපගසො
පණ්ෙරම්ගපතං ගඛත්තම්ගපතං ෙත්ථුම්ගපතං ඔරිමං තීරම්ගපතං සුඤ්ගඤො

 ාගමොගපගසො. ඉදංවුච්චති ‘‘ඝානායතනං’’. 

159. තත්ථකතමං ජිව්හායතනං? යාජිව්හාචතුන්නංමහාභූතානංඋපාදාය

පසාගදො අත්තභාෙපරියාපන්ගනො අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො, යාය ජිව්හාය
අනිදස්සනාය සප්පටිඝාය රසං අනිදස්සනං සප්පටිඝං සායි ො සායති ො

සායිස්සති ො සාගය ො, ජිව්හාගපසා ජිව්හායතනම්ගපතං ජිව්හාධාතුගපසා
ජීව්හින්ද්රියම්ගපතං ගලොගකොගපගසො ද්ොරාගපසා සමුද්ගදොගපගසො
පණ්ෙරම්ගපතං ගඛත්තම්ගපතං ෙත්ථුම්ගපතං ඔරිමං තීරම්ගපතං සුඤ්ගඤො 

 ාගමොගපගසො. ඉදංවුච්චති‘‘ජිව්හායතනං’’. 

160. තත්ථ කතමං කායායතනං? ගයො කාගයො චතුන්නං මහාභූතානං

උපාදාය පසාගදො අත්තභාෙපරියාපන්ගනො අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො, ගයන
කාගයනඅනිදස්සගනනසප්පටිගඝනග ොට්ඨබ්බ්ංඅනිදස්සනංසප්පටිඝං ඵුසිො

ඵුසති ො ඵුසිස්සති ො ඵුගස ො, කාගයොගපගසො කායායතනම්ගපතං
කායධාතුගපසා කායින්ද්රියම්ගපතං ගලොගකොගපගසො ද්ොරාගපසා
සමුද්ගදොගපගසො පණ්ෙරම්ගපතං ගඛත්තම්ගපතං ෙත්ථුම්ගපතං ඔරිමං

තීරම්ගපතංසුඤ්ගඤො ාගමොගපගසො. ඉදංවුච්චති ‘‘කායායතනං’’. 

161. තත්ථ කතමං මනායතනං? එකවිගධන මනායතනං – 

 ස්සසම්පයුත්තං. 

දුවිගධනමනායතනං– අත්ථිසගහතුකං, අත්ථිඅගහතුකං. 

තිවිගධනමනායතනං– අත්ථිකුසලං, අත්ථිඅකුසලං, අත්ථි අබ්යාකතං. 

චතුබ්බිගධන මනායතනං – අත්ථි කාමාෙචරං, අත්ථි රූපාෙචරං, අත්ථි 

අරූපාෙචරං, අත්ථිඅපරියාපන්නං. 
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පඤ්චවිගධන මනායතනං – අත්ථි සුඛින්ද්රියසම්පයුත්තං, අත්ථි 

දුක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්තං, අත්ථි ගසොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්තං, අත්ථි 

ගදොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්තං, අත්ථිඋගපක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්තං. 

ඡබ්බිගධන මනායතනං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොවිඤ්ඤාණං. එෙං

ඡබ්බිගධන මනායතනං. 

සත්තවිගධන මනායතනං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු. එෙං සත්තවිගධනමනායතනං. 

අට්ඨවිගධන මනායතනං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං අත්ථි සුඛසහ තං, අත්ථි

දුක්ඛසහ තං, මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු. එෙං අට්ඨවිගධන 

මනායතනං. 

නෙවිගධන මනායතනං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු අත්ථි කුසලං, අත්ථි අකුසලං, අත්ථි අබ්යාකතං. එෙං

නෙවිගධනමනායතනං. 

දසවිගධන මනායතනං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණංඅත්ථිසුඛසහ තං, අත්ථි

දුක්ඛසහ තං, මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුඅත්ථිකුසලං, අත්ථිඅකුසලං, 

අත්ථිඅබ්යාකතං. එෙංදසවිගධන මනායතනං. 

එකවිගධනමනායතනං–  ස්සසම්පයුත්තං. 

දුවිගධනමනායතනං– අත්ථිසගහතුකං, අත්ථිඅගහතුකං. 

තිවිගධන මනායතනං– අත්ථිසුඛායගෙදනාය සම්පයුත්තං, අත්ථිදුක්ඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තං, අත්ථි අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං…ගප.…. 

එෙංබ්හුවිගධනමනායතනං. ඉදංවුච්චති‘‘මනායතනං’’. 

162. තත්ථ කතමංරූපායතනං? යංරූපං චතුන්නංමහාභූතානංඋපාදාය

ෙණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීලං පීතකං ගලොහිතකං [පීතං ගලොහිතං 

(සී.)] ඔදාතංකාළකංමඤ්ජිට්ඨකං [මඤ්ගජට්ඨකං(සී. සයා.)] හරිහරිෙණ්ණං
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අම්බ්ඞ්කුරෙණ්ණංදීඝංරස්සංඅණංථූලංෙට්ටං පරිමණ්ෙලංචතුරස්සංඡළංසං
අට්ඨංසං ගසොළසංසං නින්නං ථලං ඡායා ආතගපො ආගලොගකො අන්ධකාගරො
අබ්භා මහිකා ධූගමො රගජො චන්දමණ්ෙලස්ස ෙණ්ණනිභා සූරියමණ්ෙලස්ස 

[සුරියමණ්ෙලස්ස (සී. සයා. කං.)] ෙණ්ණනිභා තාරකරූපානං ෙණ්ණනිභා
ආදාසමණ්ෙලස්ස ෙණ්ණනිභා මණිසඞ්ඛමුත්තගෙළුරියස්ස ෙණ්ණනිභා 

ජාතරූපරජතස්ස ෙණ්ණනිභා, යං ො පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං චතුන්නං

මහාභූතානංඋපාදාය ෙණ්ණනිභාසනිදස්සනංසප්පටිඝං, යංරූපංසනිදස්සනං
සප්පටිඝංචක්ඛුනා අනිදස්සගනනසප්පටිගඝනපස්සිොපස්සතිොපස්සිස්සති

ො පස්ගස ො, රූපම්ගපතං රූපායතනම්ගපතං රූපධාතුගපසා. ඉදං වුච්චති

‘‘රූපායතනං’’. 

163. තත්ථ කතමං සද්දායතනං? ගයො සද්ගදො චතුන්නං මහාභූතානං

උපාදාය අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො ගභරිසද්ගදො මුදිඞ් සද්ගදො [මුතිඞ් සද්ගධො 

(සී.)] සඞ්ඛසද්ගදො පණෙසද්ගදො ගීතසද්ගදො ොදිතසද්ගදො සම්මසද්ගදො
පාණිසද්ගදො සත්තානංනිග්ගඝොසසද්ගදොධාතූනංසන්නිඝාතසද්ගදොොතසද්ගදො

උදකසද්ගදො මනුස්සසද්ගදො අමනුස්සසද්ගදො, ගයො ො පනඤ්ගඤොපි අත්ථි

සද්ගදො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො, යං සද්දං
අනිදස්සනංසප්පටිඝංගසොගතනඅනිදස්සගනන සප්පටිගඝනසුණිොසුණාති

ොසුණිස්සතිොසුගණො, සද්ගදොගපගසොසද්දායතනම්ගපතං සද්දධාතුගපසා. 

ඉදංවුච්චති‘‘සද්දායතනං’’. 

164. තත්ථ කතමං  න්ධායතනං? ගයො  න්ගධො චතුන්නං මහාභූතානං
උපාදාය අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො මූල න්ගධො සාර න්ගධො තච න්ගධො
පත්ත න්ගධොපුප්  න්ගධො ල න්ගධොආම න්ගධොවිස්ස න්ගධො සු න්ගධො

දුග් න්ගධො, ගයො ො පනඤ්ගඤොපි අත්ථි  න්ගධො චතුන්නං මහාභූතානං

උපාදාය අනිදස්සගනොසප්පටිගඝො, යං න්ධං අනිදස්සනංසප්පටිඝංඝාගනන 

අනිදස්සගනන සප්පටිගඝන ඝායි ො ඝායති ො ඝායිස්සති ො ඝාගය ො, 

 න්ගධොගපගසො  න්ධායතනම්ගපතං  න්ධධාතුගපසා. ඉදං වුච්චති

‘‘ න්ධායතනං’’. 

165. තත්ථකතමං රසායතනං? ගයොරගසොචතුන්නංමහාභූතානංඋපාදාය
අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො මූලරගසො ඛන්ධරගසො තචරගසො පත්තරගසො

පුප් රගසො  ලරගසො අම්බිලං මධුරං තිත්තකං කටුකං ගලොණිකං [ලපිලකං

(සී.), ලම්පිකං (ක. සී.)] ඛාරිකං ලම්බිකං කසාගෙො සාදු අසාදු, ගයො ො
පනඤ්ගඤොපි අත්ථි රගසො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය අනිදස්සගනො 

සප්පටිගඝො, යං රසං අනිදස්සනං සප්පටිඝං ජිව්හාය අනිදස්සනාය සප්පටිඝාය
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සායි ො සායති ො සායිස්සති ො සාගය ො, රගසොගපගසො රසායතනම්ගපතං

රසධාතුගපසා. ඉදංවුච්චති ‘‘රසායතනං’’. 

166. තත්ථකතමං ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං? පථවීධාතුගතගජොධාතුොගයොධාතු

කක්ඛළං මුදුකං සණ්හං  රුසං සුඛසම් ස්සං දුක්ඛසම් ස්සං  රුකංලහුකං, 
යං ග ොට්ඨබ්බ්ං අනිදස්සනං සප්පටිඝං කාගයන අනිදස්සගනන සප්පටිගඝන

ඵුසි ො ඵුසති ො ඵුසිස්සති ො ඵුගස ො, ග ොට්ඨබ්ගබ්ොගපගසො

ග ොට්ඨබ්බ්ායතනම්ගපතං ග ොට්ඨබ්බ්ධාතුගපසා. ඉදං වුච්චති 

‘‘ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං’’. 

167. තත්ථ කතමං ධම්මායතනං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, යඤ්චරූපංඅනිදස්සනඅප්පටිඝංධම්මායතනපරියාපන්නං, 

අසඞ්ඛතාච ධාතු. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාක්ඛන්ගධො? එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – 

 ස්සසම්පයුත්ගතො. දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සගහතුගකො, අත්ථි

අගහතුගකො. තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො…ගප.… එෙං දසවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… එෙං

බ්හුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. අයංවුච්චති ‘‘ගෙදනාක්ඛන්ගධො’’. 

තත්ථ කතගමො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො? එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – 

 ස්සසම්පයුත්ගතො. දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සගහතුගකො, අත්ථි

අගහතුගකො. තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො…ගප.… එෙං දසවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො…ගප.… එෙං

බ්හුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. අයංවුච්චති‘‘සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො’’. 

තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො? එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – 

චිත්තසම්පයුත්ගතො. දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගහතු, අත්ථිනගහතු. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො…ගප.… එෙං දසවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො…ගප.… එෙං

බ්හුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. අයංවුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො’’. 

තත්ථ කතමං රූපං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මායතනපරියාපන්නං? 

ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං…ගප.… කබ්ළීකාගරො ආහාගරො. ඉදං වුච්චති රූපං

‘‘අනිදස්සනඅප්පටිඝංධම්මායතනපරියාපන්නං’’. 

තත්ථකතමාඅසඞ්ඛතාධාතු? රා ක්ඛගයො, ගදොසක්ඛගයො, ගමොහක්ඛගයො

– අයංවුච්චති‘‘අසඞ්ඛතාධාතු’’. 
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ඉදංවුච්චතිධම්මායතනං. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
168. ද්ොදසායතනානි – චක්ඛායතනං, රූපායතනං, ගසොතායතනං, 

සද්දායතනං, ඝානායතනං,  න්ධායතනං, ජිව්හායතනං, රසායතනං, 

කායායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං. 

169. ද්ොදසන්නං ආයතනානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කති අරණා? 

1. තිෙං 
170. දසායතනා අබ්යාකතා. ද්ොයතනාසියාකුසලා, සියා අකුසලා, සියා

අබ්යාකතා. දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා’’තිපි, 

‘‘දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා’’තිපි. මනායතනංසියා සුඛායගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියාදුක්ඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං. 

ධම්මායතනං සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තං, සියාඅදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනායසම්පයුත්තං, සියානෙත්තබ්බ්ං– 

‘‘සුඛායගෙදනායසම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘දුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්ත’’න්තිපි, 

‘‘අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ත’’න්තිපි. දසායතනා

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. ද්ොයතනා සියා විපාකා, සියා

විපාකධම්මධම්මා, සියාගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

පඤ්චායතනා උපාදින්නුපාදානියා. සද්දායතනං අනුපාදින්නුපාදානියං. 

චත්තාගරොආයතනාසියාඋපාදින්නුපාදානියා, සියාඅනුපාදින්නුපාදානියා, සියා

අනුපාදානියා. ද්ොයතනාසියාඋපාදින්නුපාදානියා, සියාඅනුපාදින්නුපාදානියා, 

සියා අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. දසායතනා අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා. 

ද්ොයතනාසියා සංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. දසායතනා අවිතක්කඅවිචාරා. මනායතනං සියා

සවිතක්කසවිචාරං, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියා අවිතක්කඅවිචාරං. 

ධම්මායතනං සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියා 

අවිතක්කඅවිචාරං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘සවිතක්කසවිචාර’’න්තිපි, 

‘‘අවිතක්කවිචාරමත්ත’’න්තිපි, ‘‘අවිතක්කඅවිචාර’’න්තිපි. දසායතනා න

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘පීතිසහ තා’’තිපි, ‘‘සුඛසහ තා’’තිපි, ‘‘උගපක්ඛාසහ තා’’තිපි. 
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ද්ොයතනාසියාපීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, සියාඋගපක්ඛාසහ තා, සියාන

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘පීතිසහ තා’’තිපි, ‘‘සුඛසහ තා’’තිපි, ‘‘උගපක්ඛාසහ තා’’තිපි. 

දසායතනා ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. ද්ොයතනා සියා 

දස්සගනන පහාතබ්බ්ා, සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, සියා ගනෙ දස්සගනන න

භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. දසායතනා ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ොයතනා සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය 

පහාතබ්බ්ගහතුකා. දසායතනාගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. ද්ොයතනාසියා

ආචය ාමිගනො, සියා අපචය ාමිගනො, සියා ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. 

දසායතනා ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. ද්ොයතනාසියාගසක්ඛා, සියාඅගසක්ඛා, 

සියා ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. දසායතනා පරිත්තා. ද්ොයතනා සියා පරිත්තා, 

සියා මහග් තා, සියා අප්පමාණා. දසායතනා අනාරම්මණා. ද්ොයතනා සියා 

පරිත්තාරම්මණා, සියා මහග් තාරම්මණා, සියා අප්පමාණාරම්මණා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරිත්තාරම්මණා’’තිපි, ‘‘මහග් තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘අප්පමාණාරම්මණා’’තිපි. දසායතනා මජ්ඣිමා. ද්ොයතනා සියා හීනා, සියා

මජ්ඣිමා, සියාපණීතා. දසායතනා අනියතා. ද්ොයතනාසියාමිච්ඡත්තනියතා, 

සියාසම්මත්තනියතා, සියාඅනියතා. 

දසායතනා අනාරම්මණා. ද්ොයතනා සියා මග් ාරම්මණා, සියා 

මග් ගහතුකා, සියා මග් ාධිපතිගනො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘මග් ාරම්මණා’’තිපි, ‘‘මග් ගහතුකා’’තිපි, ‘‘මග් ාධිපතිගනො’’තිපි. 

පඤ්චායතනා සියා උප්පන්නා, සියා උප්පාදිගනො, න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘අනුප්පන්නා’’ති. සද්දායතනං සියා උප්පන්නං, සියා අනුප්පන්නං, න

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘උප්පාදී’’ති. පඤ්චායතනා සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, 

සියා උප්පාදිගනො. ධම්මායතනං සියා උප්පන්නං, සියා අනුප්පන්නං, සියා

උප්පාදි, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘උප්පන්න’’න්තිපි, ‘‘අනුප්පන්න’’න්තිපි, 

‘‘උප්පාදී’’තිපි. එකාදසායතනාසියාඅතීතා, සියාඅනා තා, සියාපච්චුප්පන්නා. 

ධම්මායතනං සියා අතීතං, සියා අනා තං, සියා පච්චුප්පන්නං, සියා න

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘අතීත’’න්තිපි, ‘‘අනා ත’’න්තිපි, ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්තිපි. 

දසායතනා අනාරම්මණා. ද්ොයතනා සියා අතීතාරම්මණා, සියා 

අනා තාරම්මණා, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘අතීතාරම්මණා’’තිපි, ‘‘අනා තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණා’’තිපි; සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. දසායතනා අනාරම්මණා. ද්ොයතනා සියා

අජ්ඣත්තාරම්මණා, සියා බ්හිද්ධාරම්මණා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘අජ්ඣත්තාරම්මණා’’තිපි, ‘‘බ්හිද්ධාරම්මණා’’තිපි, 
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‘‘අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා’’තිපි. රූපායතනං සනිදස්සනසප්පටිඝං. 

නොයතනා අනිදස්සනසප්පටිඝා. ද්ොයතනාඅනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

2. දුෙං 
171. එකාදසායතනා න ගහතූ. ධම්මායතනං සියා ගහතු, සියා න ගහතු. 

දසායතනාඅගහතුකා. ද්ොයතනාසියා සගහතුකා, සියාඅගහතුකා. දසායතනා

ගහතුවිප්පයුත්තා. ද්ොයතනා සියා ගහතුසම්පයුත්තා, සියා ගහතුවිප්පයුත්තා. 

දසායතනානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතූ ගචෙසගහතුකාචා’’තිපි, ‘‘සගහතුකාගචෙ

නචගහතූ’’තිපි. මනායතනංන ෙත්තබ්බ්ං– ‘‘ගහතුගචෙසගහතුකඤ්චා’’ති, 

සියාසගහතුකඤ්ගචෙනචගහතු, සියාන ෙත්තබ්බ්ං– ‘‘සගහතුකඤ්ගචෙනච

ගහතූ’’ති. ධම්මායතනංසියාගහතුගචෙසගහතුකඤ්ච, සියාසගහතුකඤ්ගචෙ

න ච ගහතු, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ගහතු ගචෙ සගහතුකඤ්චා’’තිපි, 

‘‘සගහතුකඤ්ගචෙනචගහතූ’’තිපි. දසායතනානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතූගචෙ 

ගහතුසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. 

මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, සියා

ගහතුසම්පයුත්තඤ්ගචෙ න ච ගහතු, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘ගහතුසම්පයුත්තඤ්ගචෙ න ච ගහතූ’’ති. ධම්මායතනං සියා ගහතු ගචෙ

ගහතුසම්පයුත්තඤ්ච, සියා ගහතුසම්පයුත්තඤ්ගචෙ න ච ගහතු, සියා න

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, 

‘‘ගහතුසම්පයුත්තඤ්ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. දසායතනා න ගහතූඅගහතුකා. 

මනායතනං සියා න ගහතුසගහතුකං, සියා න ගහතුඅගහතුකං. ධම්මායතනං

සියා න ගහතුසගහතුකං, සියා න ගහතුඅගහතුකං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘න

ගහතුසගහතුක’’න්තිපි, ‘‘නගහතුඅගහතුක’’න්තිපි. 

එකාදසායතනා සප්පච්චයා. ධම්මායතනං සියා සප්පච්චයං, සියා 

අප්පච්චයං. එකාදසායතනා සඞ්ඛතා. ධම්මායතනං සියා සඞ්ඛතං, සියා

අසඞ්ඛතං. රූපායතනං සනිදස්සනං. එකාදසායතනා අනිදස්සනා. දසායතනා 

සප්පටිඝා. ද්ොයතනා අප්පටිඝා. දසායතනා රූපා. මනායතනං අරූපං. 

ධම්මායතනං සියා රූපං, සියා අරූපං. දසායතනා ගලොකියා. ද්ොයතනා සියා

ගලොකියා, සියා ගලොකුත්තරා; ගකනචිවිඤ්ගඤයයා, ගකනචිනවිඤ්ගඤයයා. 

එකාදසායතනා ගනො ආසො. ධම්මායතනං සියා ආසගෙො, සියා ගනො

ආසගෙො. දසායතනාසාසො. ද්ොයතනාසියාසාසො, සියාඅනාසො. දසායතනා

ආසෙවිප්පයුත්තා. ද්ොයතනා සියාආසෙසම්පයුත්තා, සියාආසෙවිප්පයුත්තා. 

දසායතනානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසොගචෙසාසොචා’’ති, ‘‘සාසොගචෙගනොච

ආසො’’. මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ආසගෙො ගචෙ සාසෙඤ්චා’’ති, සියා

සාසෙඤ්ගචෙගනො චආසගෙො, සියානෙත්තබ්බ්ං – ‘‘සාසෙඤ්ගචෙ ගනො ච
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ආසගෙො’’ති. ධම්මායතනංසියාආසගෙොගචෙසාසෙඤ්ච, සියාසාසෙඤ්ගචෙ

ගනො ච ආසගෙො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ආසගෙො ගචෙ සාසෙඤ්චා’’තිපි, 

‘‘සාසෙඤ්ගචෙ ගනො ච ආසගෙො’’තිපි. දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ආසො

ගචෙආසෙසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘ආසෙසම්පයුත්තාගචෙගනොචආසො’’තිපි. 

මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ආසගෙො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, සියා

ආසෙසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච ආසගෙො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘ආසෙසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච ආසගෙො’’ති. ධම්මායතනං සියා ආසගෙො

ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තඤ්ච, සියා ආසෙසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච ආසගෙො, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ආසගෙො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, 

‘‘ආසෙසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච ආසගෙො’’තිපි. දසායතනා

ආසෙවිප්පයුත්තසාසො. ද්ොයතනා සියා ආසෙවිප්පයුත්තසාසො, සියා

ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසෙවිප්පයුත්තසාසො’’තිපි, 

‘‘ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො’’තිපි. 

එකාදසායතනා ගනො සංගයොජනා. ධම්මායතනං සියා සංගයොජනං, සියා

ගනො සංගයොජනං. දසායතනා සංගයොජනියා. ද්ොයතනා සියා සංගයොජනියා, 

සියා අසංගයොජනියා. දසායතනා සංගයොජනවිප්පයුත්තා. ද්ොයතනා සියා

සංගයොජනසම්පයුත්තා, සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තා. දසායතනානෙත්තබ්බ්ා– 

‘‘සංගයොජනා ගචෙ සංගයොජනියා චා’’ති, සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනා. මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ 

සංගයොජනියඤ්චා’’ති, සියාසංගයොජනියඤ්ගචෙගනොචසංගයොජනං, සියාන

ෙත්තබ්බ්ං– ‘‘සංගයොජනියඤ්ගචෙගනොචසංගයොජන’’න්ති. ධම්මායතනං සියා 

සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනියඤ්ච, සියා සංගයොජනියඤ්ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනිය’’න්තිපි, 

‘‘සංගයොජනියඤ්ගචෙ ගනො ච සංගයොජන’’න්තිපි. දසායතනාන ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘සංගයොජනා ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තා

ගචෙ ගනො ච සංගයොජනා’’තිපි. මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, සියා 

සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච සංගයොජන’’න්ති. ධම්මායතනං සියා

සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, සියා

සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, 

‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච සංගයොජන’’න්තිපි. දසායතනා 

සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා. ද්ොයතනා සියා 

සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා, සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා, 
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සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා’’තිපි, 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා’’තිපි. 

එකාදසායතනා ගනො  න්ථා. ධම්මායතනං සියා  න්ගථො, සියා ගනො

 න්ගථො. දසායතනා  න්ථනියා. ද්ොයතනා සියා  න්ථනියා, සියා

අ න්ථනියා. දසායතනා  න්ථවිප්පයුත්තා. ද්ොයතනාසියා න්ථසම්පයුත්තා, 

සියා  න්ථවිප්පයුත්තා. දසායතනාන ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථා ගචෙ න්ථනියා

චා’’ති,  න්ථනියාගචෙගනොච න්ථා. මනායතනංනෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ න්ගථො

ගචෙ  න්ථනියඤ්චා’’ති, සියා  න්ථනියඤ්ගචෙ ගනො ච  න්ගථො, සියා න

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ න්ථනියඤ්ගචෙ ගනො ච  න්ගථො’’ති. ධම්මායතනං සියා

 න්ගථොගචෙ න්ථනියඤ්ච, සියා න්ථනියඤ්ගචෙගනොච  න්ගථො, සියාන

ෙත්තබ්බ්ං– ‘‘ න්ගථොගචෙ න්ථනියඤ්චා’’තිපි, ‘‘ න්ථනියඤ්ගචෙ ගනොච

 න්ගථො’’තිපි. දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථා ගචෙ  න්ථසම්පයුත්තා 

චා’’තිපි, ‘‘ න්ථසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච  න්ථා’’තිපි. මනායතනං න

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ න්ගථො ගචෙ  න්ථසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, සියා

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච  න්ගථො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘ න්ථසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච  න්ගථො’’ති. ධම්මායතනං සියා  න්ගථො

ගචෙ  න්ථසම්පයුත්තඤ්ච, සියා  න්ථසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච  න්ගථො, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ න්ගථො ගචෙ  න්ථසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, 

‘‘ න්ථසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච  න්ගථො’’තිපි. දසායතනා

 න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා. ද්ොයතනාසියා  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා, සියා

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා’’තිපි, ‘‘ න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා’’තිපි. 

එකාදසායතනා ගනොඔඝා…ගප.… ගනොගයො ා…ගප.… ගනොනීෙරණා. 

ධම්මායතනං සියා නීෙරණං, සියා ගනො නීෙරණං. දසායතනා නීෙරණියා. 

ද්ොයතනාසියා නීෙරණියා, සියාඅනීෙරණියා. දසායතනානීෙරණවිප්පයුත්තා. 

ද්ොයතනා සියානීෙරණසම්පයුත්තා, සියානීෙරණවිප්පයුත්තා. දසායතනාන

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණා ගචෙ නීෙරණියා චා’’ති, නීෙරණියා ගචෙ ගනො ච

නීෙරණා. මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණියඤ්චා’’ති, 

සියා නීෙරණියඤ්ගචෙ ගනො ච නීෙරණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘නීෙරණියඤ්ගචෙගනොචනීෙරණ’’න්ති. ධම්මායතනංසියා නීෙරණඤ්ගචෙ

නීෙරණියඤ්ච, සියානීෙරණියඤ්ගචෙගනොචනීෙරණං, සියා නෙත්තබ්බ්ං– 

‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණියඤ්චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණියඤ්ගචෙ ගනො ච

නීෙරණ’’න්තිපි. දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණා ගචෙ 

නීෙරණසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

නීෙරණා’’තිපි. මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ
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නීෙරණසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, සියා නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ගචෙගනොචනීෙරණං, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච නීෙරණ’’න්ති. 

ධම්මායතනං සියා නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ච, සියා 

නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච නීෙරණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ගචෙ

ගනො චනීෙරණ’’න්තිපි. දසායතනානීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා. ද්ොයතනා

සියානීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා, සියානීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා, සියා

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා’’තිපි, 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා’’තිපි. 

එකාදසායතනා ගනො පරාමාසා. ධම්මායතනං සියා පරාමාගසො, සියා ගනො 

පරාමාගසො. දසායතනා පරාමට්ඨා. ද්ොයතනා සියා පරාමට්ඨා, සියා

අපරාමට්ඨා. දසායතනා පරාමාසවිප්පයුත්තා. මනායතනං සියා

පරාමාසසම්පයුත්තං, සියා පරාමාසවිප්පයුත්තං. ධම්මායතනං සියා

පරාමාසසම්පයුත්තං, සියා පරාමාසවිප්පයුත්තං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘පරාමාසසම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘පරාමාසවිප්පයුත්ත’’න්තිපි. දසායතනා න 

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසා ගචෙ පරාමට්ඨා චා’’ති, ‘‘පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච

පරාමාසා’’. මනායතනංනෙත්තබ්බ්ං– ‘‘පරාමාගසොගචෙපරාමට්ඨඤ්චා’’ති, 

සියා පරාමට්ඨඤ්ගචෙ ගනො ච පරාමාගසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘පරාමට්ඨඤ්ගචෙගනොච පරාමාගසො’’ති. ධම්මායතනංසියාපරාමාගසොගචෙ

පරාමට්ඨඤ්ච, සියාපරාමට්ඨඤ්ගචෙගනොච පරාමාගසො, සියානෙත්තබ්බ්ං– 

‘‘පරාමාගසො ගචෙ පරාමට්ඨඤ්චා’’තිපි, ‘‘පරාමට්ඨඤ්ගචෙ ගනො ච

පරාමාගසො’’තිපි. දසායතනා පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා. ද්ොයතනා සියා 

පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා, සියා පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා’’තිපි, 

‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා’’තිපි. 

දසායතනා අනාරම්මණා. මනායතනං සාරම්මණං. ධම්මායතනං සියා 

සාරම්මණං, සියා අනාරම්මණං. මනායතනං චිත්තං. එකාදසායතනා ගනො

චිත්තා. එකාදසායතනා අගචතසිකා. ධම්මායතනං සියා ගචතසිකං, සියා

අගචතසිකං. දසායතනා චිත්තවිප්පයුත්තා. ධම්මායතනං සියා

චිත්තසම්පයුත්තං, සියා චිත්තවිප්පයුත්තං. මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘චිත්ගතන සම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘චිත්ගතන විප්පයුත්ත’’න්තිපි. දසායතනා

චිත්තවිසංසට්ඨා. ධම්මායතනං සියා චිත්තසංසට්ඨං, සියා චිත්තවිසංසට්ඨං. 

මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘චිත්ගතන සංසට්ඨ’’න්තිපි, ‘‘චිත්ගතන

විසංසට්ඨ’’න්තිපි. ඡායතනා ගනො චිත්තසමුට්ඨානා. ඡායතනා සියා 

චිත්තසමුට්ඨානා, සියා ගනො චිත්තසමුට්ඨානා. එකාදසායතනා ගනො
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චිත්තසහභුගනො. ධම්මායතනං සියා චිත්තසහභූ, සියා ගනො චිත්තසහභූ. 

එකාදසායතනා ගනො චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. ධම්මායතනං සියා

චිත්තානුපරිෙත්ති, සියා ගනො චිත්තානුපරිෙත්ති. එකාදසායතනා ගනො

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. ධම්මායතනං සියා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං, සියා

ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං. එකාදසායතනා ගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. ධම්මායතනං සියා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ, සියා ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ. 

එකාදසායතනා ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. ධම්මායතනං

සියා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්ති, සියා ගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්ති. 

ඡායතනා අජ්ඣත්තිකා. ඡායතනාබ්ාහිරා. නොයතනාඋපාදා. ද්ොයතනා 

ගනො උපාදා. ධම්මායතනං සියා උපාදා, සියා ගනො උපාදා. පඤ්චායතනා

උපාදින්නා. සද්දායතනං අනුපාදින්නං. ඡායතනා සියා උපාදින්නා, සියා

අනුපාදින්නා. එකාදසායතනා ගනො උපාදානා. ධම්මායතනං සියා උපාදානං, 

සියාගනොඋපාදානං. දසායතනාඋපාදානියා. ද්ොයතනාසියාඋපාදානියා, සියා

අනුපාදානියා. දසායතනා උපාදානවිප්පයුත්තා. ද්ොයතනා සියා

උපාදානසම්පයුත්තා, සියා උපාදානවිප්පයුත්තා. දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘උපාදානා ගචෙ උපාදානියා චා’’ති, උපාදානියා ගචෙ ගනො ච උපාදානා. 

මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානියඤ්චා’’ති, සියා

උපාදානියඤ්ගචෙගනොච උපාදානං, සියානෙත්තබ්බ්ං– ‘‘උපාදානියඤ්ගචෙ

ගනො ච උපාදාන’’න්ති. ධම්මායතනං සියා උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානියඤ්ච, 

සියා උපාදානියඤ්ගචෙ ගනො ච උපාදානං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානියඤ්චා’’තිපි, ‘‘උපාදානියඤ්ගචෙ ගනො ච

උපාදාන’’න්තිපි. දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානා ගචෙ

උපාදානසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

උපාදානා’’තිපි. මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘උපාදානියඤ්ගචෙ

උපාදානසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, සියා උපාදානසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච 

උපාදානං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘උපාදානසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච

උපාදාන’’න්ති. ධම්මායතනං සියා උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච, 

සියා උපාදානසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච උපාදානං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, ‘‘උපාදානසම්පයුත්තඤ්ගචෙ

ගනොචඋපාදාන’’න්තිපි. දසායතනාඋපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා. ද්ොයතනා

සියා උපාදානසම්පයුත්තඋපාදානියා, සියා උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා’’තිපි, 

‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා’’තිපි. 
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එකාදසායතනා ගනො කිගලසා. ධම්මායතනං සියා කිගලගසො, සියා ගනො

කිගලගසො. දසායතනා සංකිගලසිකා. ද්ොයතනා සියා සංකිගලසිකා, සියා

අසංකිගලසිකා. දසායතනා අසංකිලිට්ඨා. ද්ොයතනා සියා සංකිලිට්ඨා, සියා

අසංකිලිට්ඨා. දසායතනා කිගලසවිප්පයුත්තා. ද්ොයතනා සියා

කිගලසසම්පයුත්තා, සියා කිගලසවිප්පයුත්තා. දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘කිගලසාගචෙසංකිගලසිකාචා’’ති, ‘‘සංකිගලසිකාගචෙගනොච කිගලසා’’. 

මනායතනං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘කිගලගසො ගචෙ සංකිගලසිකඤ්චා’’ති, සියා 

සංකිගලසිකඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘සංකිගලසිකඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’ති. ධම්මායතනං සියා කිගලගසො

ගචෙ සංකිගලසිකඤ්ච, සියා සංකිගලසිකඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො, සියාන

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘කිගලගසො ගචෙ සංකිගලසිකඤ්චා’’තිපි, ‘‘සංකිගලසිකඤ්ගචෙ 

ගනොචකිගලගසො’’තිපි. දසායතනානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘කිගලසාගචෙසංකිලිට්ඨා

චා’’තිපි, ‘‘සංකිලිට්ඨාගචෙගනොච කිගලසා’’තිපි. මනායතනංනෙත්තබ්බ්ං– 

‘‘කිගලගසො ගචෙ සංකිලිට්ඨඤ්චා’’ති, සියා සංකිලිට්ඨඤ්ගචෙ ගනො ච

කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘සංකිලිට්ඨඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’ති. 

ධම්මායතනංසියාකිගලගසොගචෙ සංකිලිට්ඨඤ්ච, සියාසංකිලිට්ඨඤ්ගචෙගනො

ච කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘කිගලගසො ගචෙ සංකිලිට්ඨඤ්චා’’තිපි, 

‘‘සංකිලිට්ඨඤ්ගචෙගනොචකිගලගසො’’තිපි. 

දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘කිගලසසම්පයුත්තාගචෙගනොචනකිගලසා’’තිපි. මනායතනංනෙත්තබ්බ්ං

– ‘‘කිගලගසො ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, සියා 

කිගලසසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘කිගලසසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’ති. ධම්මායතනං සියා

කිගලගසොගචෙකිගලසසම්පයුත්තඤ්ච, සියා කිගලසසම්පයුත්තඤ්ගචෙගනොච

කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘කිගලගසො ගචෙ 

කිගලසසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, ‘‘කිගලසසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච 

කිගලගසො’’තිපි. දසායතනා කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා. ද්ොයතනා සියා 

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා, සියා කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා, සියා

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා’’තිපි, 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා’’තිපි. 

දසායතනා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා. ද්ොයතනා සියා දස්සගනන 

පහාතබ්බ්ා, සියානදස්සගනනපහාතබ්බ්ා. දසායතනානභාෙනායපහාතබ්බ්ා. 

ද්ොයතනාසියා භාෙනායපහාතබ්බ්ා, සියානභාෙනායපහාතබ්බ්ා. දසායතනා

න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ොයතනා සියා දස්සගනන

පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. දසායතනා න
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භාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ොයතනාසියාභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා

න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. දසායතනා අවිතක්කා. ද්ොයතනා සියා

සවිතක්කා, සියා අවිතක්කා. දසායතනා අවිචාරා. ද්ොයතනා සියා සවිචාරා, 

සියා අවිචාරා. දසායතනා අප්පීතිකා. ද්ොයතනා සියා සප්පීතිකා, සියා

අප්පීතිකා. දසායතනා න පීතිසහ තා. ද්ොයතනා සියා පීතිසහ තා, සියා න

පීතිසහ තා. දසායතනානසුඛසහ තා. ද්ොයතනාසියාසුඛසහ තා, සියාන 

සුඛසහ තා. දසායතනා න උගපක්ඛාසහ තා. ද්ොයතනා සියා

උගපක්ඛාසහ තා, සියාන උගපක්ඛාසහ තා. 

දසායතනාකාමාෙචරා. ද්ොයතනාසියාකාමාෙචරා, සියානකාමාෙචරා. 

දසායතනා න රූපාෙචරා. ද්ොයතනා සියා රූපාෙචරා, සියා න රූපාෙචරා. 

දසායතනාන අරූපාෙචරා. ද්ොයතනාසියාඅරූපාෙචරා, සියානඅරූපාෙචරා. 

දසායතනා පරියාපන්නා. ද්ොයතනා සියා පරියාපන්නා, සියා අපරියාපන්නා. 

දසායතනා අනියයානිකා. ද්ොයතනා සියා නියයානිකා, සියා අනියයානිකා. 

දසායතනා අනියතා. ද්ොයතනා සියා නියතා, සියා අනියතා. දසායතනා

සඋත්තරා. ද්ොයතනා සියා සඋත්තරා, සියා අනුත්තරා. දසායතනා අරණා. 

ද්ොයතනාසියාසරණා, සියාඅරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

ආයතනවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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3. ධාතුවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
172. ඡ ධාතුගයො– පථවීධාතු [පඨවීධාතු(සී. සයා.) එෙමුපරිපි], ආගපොධාතු, 

ගතගජොධාතු, ොගයොධාතු, ආකාසධාතු, විඤ්ඤාණධාතු. 

173. තත්ථකතමා පථවීධාතු? පථවීධාතුද්ෙයං– අත්ථිඅජ්ඣත්තිකා, අත්ථි

බ්ාහිරා. තත්ථ කතමා අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු? යං අජ්ඣත්තං පච්චත්තං

කක්ඛළං ඛරි තං කක්ඛළත්තං කක්ඛළභාගෙො අජ්ඣත්තං උපාදින්නං, 

ගසයයථිදං – ගකසා ගලොමානඛා දන්තා තගචො මංසං න්හාරු [නහාරු (සී.)] 

අට්ඨිඅට්ඨිමිඤ්ජං [අට්ඨිමිඤ්ජා(සී.)] ෙක්කංහදයංයකනංකිගලොමකංපිහකං

පප් ාසං අන්තං අන්තතණං උදරියං කරීසං, යං ො පනඤ්ඤම්පි අත්ථි
අජ්ඣත්තං පච්චත්තං කක්ඛළං ඛරි තං කක්ඛළත්තං කක්ඛළභාගෙො

අජ්ඣත්තංඋපාදින්නං– අයංවුච්චති ‘අජ්ඣත්තිකාපථවීධාතු’. 

තත්ථකතමාබ්ාහිරාපථවීධාතු? යංබ්ාහිරංකක්ඛළංඛරි තං කක්ඛළත්තං

කක්ඛළභාගෙො බ්හිද්ධා අනුපාදින්නං, ගසයයථිදං – අගයො ගලොහං තිපු සීසං

සජ්ඣං [සජ්ඣු (සයා.)] මුත්තා මණි ගෙළුරිගයො සඞ්ගඛො සිලා පොළං රජතං

ජාතරූපං ගලොහිතඞ්ගකො [ගලොහිතඞ්ග ො (සයා. ක.), ගලොහිතගකො (?)] 

මසාර ල්ලං තිණං කට්ඨං සක්ඛරා කඨලං [කථලං (ක.)] භූමි පාසාගණො

පබ්බ්ගතො, යං ො පනඤ්ඤම්පි අත්ථි බ්ාහිරං කක්ඛළං ඛරි තං කක්ඛළත්තං

කක්ඛළභාගෙොබ්හිද්ධාඅනුපාදින්නං– අයං වුච්චති‘බ්ාහිරාපථවීධාතු’. යාච

අජ්ඣත්තිකාපථවීධාතුයාචබ්ාහිරාපථවීධාතු, තගදකජ්ඣංඅභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො– අයංවුච්චති‘‘පථවීධාතු’’. 

174. තත්ථ කතමාආගපොධාතු? ආගපොධාතුද්ෙයං – අත්ථි අජ්ඣත්තිකා, 

අත්ථි බ්ාහිරා. තත්ථ කතමා අජ්ඣත්තිකා ආගපොධාතු? යං අජ්ඣත්තං 

පච්චත්තං ආගපො ආගපො තං සිගනගහො සිගනහ තං [ස්ගනගහො ස්ගනහ තං 

(සයා.)] බ්න්ධනත්තං රූපස්ස අජ්ඣත්තං උපාදින්නං, ගසයයථිදං – පිත්තං 
ගසම්හං පුබ්ගබ්ො ගලොහිතං ගසගදො ගමගදො අස්සු ෙසා ගඛගළො සිඞ්ඝාණිකා

ලසිකා මුත්තං, යං ො පනඤ්ඤම්පි අත්ථි අජ්ඣත්තං පච්චත්තං ආගපො
ආගපො තං සිගනගහො සිගනහ තං බ්න්ධනත්තං රූපස්ස අජ්ඣත්තං

උපාදින්නං– අයංවුච්චති ‘අජ්ඣත්තිකාආගපොධාතු’. 

තත්ථකතමාබ්ාහිරාආගපොධාතු? යංබ්ාහිරංආගපොආගපො තංසිගනගහො 

සිගනහ තං බ්න්ධනත්තං රූපස්ස බ්හිද්ධා අනුපාදින්නං, ගසයයථිදං – 
මූලරගසො ඛන්ධරගසො තචරගසො පත්තරගසො පුප් රගසො  ලරගසො ඛීරං දධි



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි   ධාතුවිභඞ්කගො 

91 

පටුන 

සප්පිනෙනීතංගතලංමධු ාණිතංභුම්මානි ොඋදකානිඅන්තලික්ඛානිො, යං
ො පනඤ්ඤම්පි අත්ථි බ්ාහිරං ආගපො ආගපො තං සිගනගහො සිගනහ තං

බ්න්ධනත්තංරූපස්සබ්හිද්ධාඅනුපාදින්නං – අයං වුච්චති‘බ්ාහිරාආගපොධාතු’. 

යා ච අජ්ඣත්තිකා ආගපොධාතු යා ච බ්ාහිරා ආගපොධාතු, තගදකජ්ඣං

අභිසඤ්ඤූහිත්ොඅභිසඞ්ඛිපිත්ො– අයංවුච්චති‘‘ආගපොධාතු’’. 

175. තත්ථකතමා ගතගජොධාතු? ගතගජොධාතුද්ෙයං– අත්ථිඅජ්ඣත්තිකා, 

අත්ථි බ්ාහිරා. තත්ථ කතමා අජ්ඣත්තිකා ගතගජොධාතු? යං අජ්ඣත්තං
පච්චත්තංගතගජොගතගජො තංඋස්මාඋස්මා තං උසුමංඋසුම තංඅජ්ඣත්තං

උපාදින්නං, ගසයයථිදං – ගයන ච සන්තප්පති ගයන ච ජීරීයති ගයන ච

පරිෙය්හති ගයන ච අසිතපීතඛායිතසායිතං සම්මා පරිණාමං  ච්ඡති, යං ො 
පනඤ්ඤම්පි අත්ථි අජ්ඣත්තං පච්චත්තං ගතගජො ගතගජො තං උස්මා

උස්මා තං උසුමං උසුම තං අජ්ඣත්තං උපාදින්නං – අයං වුච්චති

‘අජ්ඣත්තිකාගතගජොධාතු’. 

තත්ථකතමාබ්ාහිරාගතගජොධාතු? යංබ්ාහිරංගතගජොගතගජො තංඋස්මා 

උස්මා තං උසුමං උසුම තං බ්හිද්ධා අනුපාදින්නං, ගසයයථිදං – කට්ඨග්ගි

පලාලග්ගි [සකලිකග්ගි (සබ්බ්ත්ථ)] තිණග්ගිග ොමයග්ගිථුසග්ගි සඞ්කාරග්ගි
ඉන්දග්ගි අග්ගිසන්තාගපො සූරියසන්තාගපො කට්ඨසන්නිචයසන්තාගපො 
තිණසන්නිචයසන්තාගපො ධඤ්ඤසන්නිචයසන්තාගපො

භණ්ෙසන්නිචයසන්තාගපො, යං ො පනඤ්ඤම්පි අත්ථි බ්ාහිරං ගතගජො

ගතගජො තංඋස්මාඋස්මා තංඋසුමංඋසුම තංබ්හිද්ධා අනුපාදින්නං– අයං

වුච්චති ‘බ්ාහිරා ගතගජොධාතු’. යා ච අජ්ඣත්තිකා ගතගජොධාතු යා ච බ්ාහිරා

ගතගජොධාතු, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො අභිසඞ්ඛිපිත්ො – අයං වුච්චති

‘‘ගතගජොධාතු’’. 

176. තත්ථ කතමා ොගයොධාතු? ොගයොධාතුද්ෙයං – අත්ථි අජ්ඣත්තිකා, 

අත්ථි බ්ාහිරා. තත්ථ කතමා අජ්ඣත්තිකා ොගයොධාතු? යං අජ්ඣත්තං 

පච්චත්තං ොගයො ොගයො තං ථම්භිතත්තං රූපස්ස අජ්ඣත්තං උපාදින්නං, 

ගසයයථිදං– උද්ධඞ් මාොතාඅගධො මාොතාකුච්ඡිසයාොතාගකොට්ඨාසයා 

[ගකොට්ඨසයා (සී. සයා.)] ොතා අඞ් මඞ් ානුසාරිගනො ොතා සත්ථකොතා

ඛුරකොතා උප්පලකොතා අස්සාගසො පස්සාගසො ඉති ො, යං ො පනඤ්ඤම්පි 
අත්ථි අජ්ඣත්තං පච්චත්තං ොගයො ොගයො තං ථම්භිතත්තං රූපස්ස

අජ්ඣත්තං උපාදින්නං– අයංවුච්චති‘අජ්ඣත්තිකාොගයොධාතු’. 

තත්ථ කතමා බ්ාහිරා ොගයොධාතු? යං බ්ාහිරං ොගයො ොගයො තං 

ථම්භිතත්තං රූපස්ස බ්හිද්ධා අනුපාදින්නං, ගසයයථිදං – පුරත්ථිමා ොතා 
පච්ඡිමාොතාඋත්තරාොතාදක්ඛිණාොතාසරජාොතාඅරජාොතාසීතාොතා
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උණ්හා ොතා පරිත්තා ොතා අධිමත්තා ොතා කාළොතා ගෙරම්භොතා

පක්ඛොතා සුපණ්ණොතා තාලෙණ්ටොතා විධූපනොතා, යං ො පනඤ්ඤම්පි

අත්ථිබ්ාහිරංොගයොොගයො තං ථම්භිතත්තංරූපස්සබ්හිද්ධාඅනුපාදින්නං– 

අයංවුච්චති‘බ්ාහිරාොගයොධාතු’. යා චඅජ්ඣත්තිකාොගයොධාතුයාචබ්ාහිරා

ොගයොධාතු, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො අභිසඞ්ඛිපිත්ො – අයං වුච්චති

‘‘ොගයොධාතු’’. 

177. තත්ථකතමා ආකාසධාතු? ආකාසධාතුද්ෙයං– අත්ථිඅජ්ඣත්තිකා, 

අත්ථි බ්ාහිරා. තත්ථ කතමා අජ්ඣත්තිකා ආකාසධාතු? යං අජ්ඣත්තං
පච්චත්තං ආකාගසො ආකාස තං අඝං අඝ තං විෙගරො විෙර තං අසම්ඵුට්ඨං

මංසගලොහිගතහි අජ්ඣත්තං උපාදින්නං, ගසයයථිදං – කණ්ණච්ඡිද්දං

නාසච්ඡිද්දංමුඛද්ොරං, ගයනචඅසිතපීතඛායිතසායිතං අජ්ගඣොහරති, යත්ථච

අසිතපීතඛායිතසායිතංසන්තිට්ඨති, ගයනචඅසිතපීතඛායිතසායිතං අගධොභා ං

නික්ඛමති, යං ො පනඤ්ඤම්පි අත්ථි අජ්ඣත්තං පච්චත්තං ආකාගසො
ආකාස තං අඝං අඝ තං විෙගරො විෙර තං අසම්ඵුට්ඨං මංසගලොහිගතහි

අජ්ඣත්තංඋපාදින්නං– අයං වුච්චති‘අජ්ඣත්තිකාආකාසධාතු’. 

තත්ථකතමාබ්ාහිරාආකාසධාතු? යංබ්ාහිරංආකාගසොආකාස තංඅඝං
අඝ තං විෙගරො විෙර තං අසම්ඵුට්ඨංචතූහි මහාභූගතහි බ්හිද්ධාඅනුපාදින්නං

– අයං වුච්චති ‘බ්ාහිරා ආකාසධාතු’. යා ච අජ්ඣත්තිකා ආකාසධාතු යා ච

බ්ාහිරා ආකාසධාතු, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො අභිසඞ්ඛිපිත්ො – අයං

වුච්චති‘‘ආකාසධාතු’’. 

178. තත්ථ කතමා විඤ්ඤාණධාතු? චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, 

ගසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝානවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, 

කායවිඤ්ඤාණධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු– අයංවුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණධාතු’’. 

ඉමාඡධාතුගයො. 

179. අපරාපි ඡ ධාතුගයො – සුඛධාතු, දුක්ඛධාතු, ගසොමනස්සධාතු, 

ගදොමනස්සධාතු, උගපක්ඛාධාතු, අවිජ්ජාධාතු. 

180. තත්ථ කතමා සුඛධාතු? යං කායිකං සාතං කායිකං සුඛං

කායසම් ස්සජං සාතං සුඛං ගෙදයිතං කායසම් ස්සජා සාතා සුඛා ගෙදනා – 

අයංවුච්චති‘‘සුඛධාතු’’. 
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තත්ථ කතමා දුක්ඛධාතු? යං කායිකං අසාතං කායිකං දුක්ඛං
කායසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛංගෙදයිතංකායසම් ස්සජාඅසාතාදුක්ඛා ගෙදනා

– අයංවුච්චති‘‘දුක්ඛධාතු’’. 

තත්ථ කතමා ගසොමනස්සධාතු? යං ගචතසිකං සාතං ගචතසිකං සුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ගසොමනස්සධාතු’’. 

තත්ථ කතමා ගදොමනස්සධාතු? යං ගචතසිකං අසාතං ගචතසිකං දුක්ඛං 
ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා

ගෙදනා– අයං වුච්චති‘‘ගදොමනස්සධාතු’’. 

තත්ථ කතමා උගපක්ඛාධාතු? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතං නාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා– අයංවුච්චති‘‘උගපක්ඛාධාතු’’. 

තත්ථ කතමා අවිජ්ජාධාතු? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං අනභිසමගයො 
අනනුගබ්ොගධො අසම්ගබ්ොගධො අප්පටිගෙගධො අසඞ් ාහණා අපරිගයො ාහණා
අසමගපක්ඛනා අපච්චගෙක්ඛණා අපච්චක්ඛකම්මං දුම්ගමජ්ඣං බ්ාලයං
අසම්පජඤ්ඤං ගමොගහො පගමොගහො සම්ගමොගහො අවිජ්ජා අවිජ්ගජොගඝො
අවිජ්ජාගයොග ො අවිජ්ජානුසගයො අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං අවිජ්ජාලඞ්ගී ගමොගහො

අකුසලමූලං– අයං වුච්චති‘‘අවිජ්ජාධාතු’’. 

ඉමාඡධාතුගයො. 

181. අපරාපි ඡ ධාතුගයො – කාමධාතු, බ්යාපාදධාතු, විහිංසාධාතු, 

ගනක්ඛම්මධාතු, අබ්යාපාදධාතු, අවිහිංසාධාතු. 

182. තත්ථ කතමා කාමධාතු? කාමපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො විතක්ගකො

සඞ්කප්ගපො අප්පනා බ්යප්පනා ගචතගසො අභිනිගරොපනා මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො – 

අයං වුච්චතිකාමධාතු. ගහට්ඨගතො අවීචිනිරයං පරියන්තං කරිත්ො උපරිගතො
පරනිම්මිතෙසෙත්තීගදගෙඅන්ගතොකරිත්ොයංඑතස්මිං අන්තගරඑත්ථාෙචරා

එත්ථ පරියාපන්නා ඛන්ධධාතුආයතනා රූපා [රූපං (සයා.)] ගෙදනා සඤ්ඤා

සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණං– අයංවුච්චති ‘‘කාමධාතු’’. 

තත්ථ කතමා බ්යාපාදධාතු? බ්යාපාදපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො 

විතක්ගකො…ගප.… මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති‘‘බ්යාපාදධාතු’’. දසසුො 
ආඝාතෙත්ථූසු චිත්තස්ස ආඝාගතො පටිඝාගතො පටිඝං පටිවිගරොගධො ගකොගපො
පගකොගපොසම්පගකොගපොගදොගසො පගදොගසොසම්පගදොගසොචිත්තස්සබ්යාපත්ති



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි   ධාතුවිභඞ්කගො 

94 

පටුන 

මගනොපගදොගසො ගකොගධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං ගදොගසො දුස්සනා
දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා විගරොගධො පටිවිගරොගධො චණ්ඩික්කං 

අසුගරොගපොඅනත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘බ්යාපාදධාතු’’. 

තත්ථ කතමා විහිංසාධාතු? විහිංසාපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො 

විතක්ගකො…ගප.… මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො – අයං වුච්චති ‘‘විහිංසාධාතු’’. 
ඉගධකච්ගචොපාණිනාොගලඩ්ඩුනාොදණ්ගෙනොසත්ගථනොරජ්ජුයා ො

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන සත්ගත විගහගඨති, යා එෙරූපා ගහඨනා විගහඨනා

හිංසනා විහිංසනා ගරොසනා විගරොසනා පරූපඝාගතො – අයං වුච්චති

‘‘විහිංසාධාතු’’. 

තත්ථ කතමා ගනක්ඛම්මධාතු? ගනක්ඛම්මපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො 

විතක්ගකො…ගප.… සම්මාසඞ්කප්ගපො – අයං වුච්චති ‘‘ගනක්ඛම්මධාතු’’. 

සබ්ගබ්පිකුසලා ධම්මා‘‘ගනක්ඛම්මධාතු’’. 

තත්ථ කතමා අබ්යාපාදධාතු? අබ්යාපාදපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො

විතක්ගකො…ගප.… සම්මාසඞ්කප්ගපො – අයං වුච්චති ‘‘අබ්යාපාදධාතු’’. යා

සත්ගතසු ගමත්ති ගමත්තායනා ගමත්තායිතත්තං ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති – 

අයංවුච්චති‘‘අබ්යාපාදධාතු’’. 

තත්ථ කතමා අවිහිංසාධාතු? අවිහිංසාපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො විතක්ගකො 

සඞ්කප්ගපො අප්පනා බ්යප්පනා ගචතගසො අභිනිගරොපනා සම්මාසඞ්කප්ගපො – 

අයං වුච්චති ‘‘අවිහිංසාධාතු’’. යා සත්ගතසු කරුණා කරුණායනා

කරුණායිතත්තංකරුණාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති ‘‘අවිහිංසාධාතු’’. 

ඉමාඡධාතුගයො. 

ඉති ඉමානි තීණි ඡක්කානි තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො අභිසඞ්ඛිපිත්ො

අට්ඨාරසධාතුගයොගහොන්ති. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
183. අට්ඨාරස ධාතුගයො – චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, 

ගසොතධාතු, සද්දධාතු, ගසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝානධාතු,  න්ධධාතු, 

ඝානවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්හාධාතු, රසධාතු, ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, කායධාතු, 

ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, කායවිඤ්ඤාණධාතු, මගනොධාතු, ධම්මධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු. 
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184. තත්ථකතමා චක්ඛුධාතු? යං චක්ඛු චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය

පසාගදො…ගප.… සුඤ්ගඤො ාගමොගපගසො– අයංවුච්චති‘‘චක්ඛුධාතු’’. 

තත්ථ කතමා රූපධාතු? යං රූපං චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය 

ෙණ්ණනිභා…ගප.… රූපධාතුගපසා– අයංවුච්චති‘‘රූපධාතු’’. 

තත්ථකතමාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු? චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූගපච උප්පජ්ජති
චිත්තං මගනො මානසං හදයං පණ්ෙරං මගනො මනායතනං මනින්ද්රියං

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු – අයං වුච්චති 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු’’. 

තත්ථ කතමා ගසොතධාතු? යං ගසොතං චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය

පසාගදො…ගප.… සුඤ්ගඤො ාගමොගපගසො– අයංවුච්චති‘‘ගසොතධාතු’’. 

තත්ථ කතමා සද්දධාතු? ගයො සද්ගදො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය 

අනිදස්සගනොසප්පටිගඝො…ගප.… සද්දධාතුගපසා– අයංවුච්චති‘‘සද්දධාතු’’. 

තත්ථකතමාගසොතවිඤ්ඤාණධාතු? ගසොතඤ්චපටිච්චසද්ගදච උප්පජ්ජති
චිත්තං මගනො මානසං හදයං පණ්ෙරං මගනො මනායතනං මනින්ද්රියං

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො තජ්ජාගසොතවිඤ්ඤාණධාතු – අයං වුච්චති

‘‘ගසොතවිඤ්ඤාණධාතු’’. 

තත්ථ කතමා ඝානධාතු? යං ඝානං චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය

පසාගදො…ගප.… සුඤ්ගඤො ාගමොගපගසො– අයංවුච්චති‘‘ඝානධාතු’’. 

තත්ථ කතමා  න්ධධාතු? ගයො  න්ගධො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය 

අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො…ගප.…  න්ධධාතුගපසා – අයං වුච්චති

‘‘ න්ධධාතු’’. 

තත්ථ කතමාඝානවිඤ්ඤාණධාතු? ඝානඤ්ච පටිච්ච න්ගධචඋප්පජ්ජති
චිත්තං මගනො මානසං හදයං පණ්ෙරං මගනො මනායතනං මනින්ද්රියං

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො තජ්ජාඝානවිඤ්ඤාණධාතු – අයං වුච්චති 

‘‘ඝානවිඤ්ඤාණධාතු’’. 

තත්ථ කතමා ජිව්හාධාතු? යා ජිව්හා චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය 

පසාගදො…ගප.… සුඤ්ගඤො ාගමොගපගසො– අයංවුච්චති‘‘ජිව්හාධාතු’’. 

තත්ථ කතමා රසධාතු? ගයො රගසො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය

අනිදස්සගනො සප්පටිගඝො…ගප.… රසධාතුගපසා– අයංවුච්චති‘‘රසධාතු’’. 
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තත්ථකතමා ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු? ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රගස ච උප්පජ්ජති
චිත්තං මගනො මානසං හදයං පණ්ෙරං මගනො මනායතනං මනින්ද්රියං 

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො තජ්ජාජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු – අයං වුච්චති

‘‘ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු’’. 

තත්ථ කතමා කායධාතු? ගයො කාගයො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය 

පසාගදො…ගප.… සුඤ්ගඤො ාගමොගපගසො– අයංවුච්චති‘‘කායධාතු’’. 

තත්ථ කතමාග ොට්ඨබ්බ්ධාතු? පථවීධාතු…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ධාතුගපසා– 

අයංවුච්චති‘‘ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු’’. 

තත්ථ කතමා කායවිඤ්ඤාණධාතු? කායඤ්ච පටිච්ච ග ොට්ඨබ්ගබ් ච 

උප්පජ්ජතිචිත්තංමගනොමානසංහදයංපණ්ෙරංමගනොමනායතනංමනින්ද්රියං

විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො තජ්ජාකායවිඤ්ඤාණධාතු – අයං වුච්චති

‘‘කායවිඤ්ඤාණධාතු’’. 

තත්ථ කතමා මගනොධාතු? චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා උප්පජ්ජිත්ො 
නිරුද්ධසමනන්තරාඋප්පජ්ජති චිත්තං මගනො මානසං හදයං පණ්ෙරං මගනො

මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො තජ්ජාමගනොධාතු; 

ගසොතවිඤ්ඤාණධාතුයා…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා…ගප.… 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා…ගප.… කායවිඤ්ඤාණධාතුයා උප්පජ්ජිත්ො
නිරුද්ධසමනන්තරාඋප්පජ්ජති චිත්තං මගනො මානසං හදයං පණ්ෙරං මගනො
මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො තජ්ජාමගනොධාතු 
සබ්බ්ධම්ගමසුො පන පඨමසමන්නාහාගරොඋප්පජ්ජතිචිත්තංමගනොමානසං
හදයංපණ්ෙරංමගනොමනායතනං මනින්ද්රියංවිඤ්ඤාණංවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

තජ්ජාමගනොධාතු– අයංවුච්චති ‘‘මගනොධාතු’’. 

තත්ථ කතමා ධම්මධාතු? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, යඤ්චරූපංඅනිදස්සනඅප්පටිඝංධම්මායතනපරියාපන්නං, 

අසඞ්ඛතාච ධාතු. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාක්ඛන්ගධො? එකවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – 

 ස්සසම්පයුත්ගතො. දුවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සගහතුගකො, අත්ථි

අගහතුගකො. තිවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො…ගප.… එෙං දසවිගධන ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… එෙං

බ්හුවිගධනගෙදනාක්ඛන්ගධො. අයං වුච්චති‘‘ගෙදනාක්ඛන්ගධො’’. 
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තත්ථ කතගමො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො? එකවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – 

 ස්සසම්පයුත්ගතො. දුවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථි සගහතුගකො, අත්ථි

අගහතුගකො. තිවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො – අත්ථිකුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, 

අත්ථි අබ්යාකගතො…ගප.… එෙං දසවිගධන සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො…ගප.… එෙං

බ්හුවිගධනසඤ්ඤාක්ඛන්ගධො. අයංවුච්චති ‘‘සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො’’. 

තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො? එකවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – 

චිත්තසම්පයුත්ගතො. දුවිගධනසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අත්ථිගහතු, අත්ථිඅගහතු. 

තිවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – අත්ථි කුසගලො, අත්ථි අකුසගලො, අත්ථි

අබ්යාකගතො…ගප.… එෙං දසවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො…ගප.… එෙං

බ්හුවිගධන සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො’’. 

තත්ථ කතමං රූපං අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මායතනපරියාපන්නං? 

ඉත්ථින්ද්රියං…ගප.… කබ්ළීකාගරො ආහාගරො – ඉදං වුච්චති රූපං

‘‘අනිදස්සනඅප්පටිඝං ධම්මායතනපරියාපන්නං’’. 

තත්ථකතමාඅසඞ්ඛතාධාතු? රා ක්ඛගයො, ගදොසක්ඛගයො, ගමොහක්ඛගයො

– අයංවුච්චති‘‘අසඞ්ඛතාධාතු’’. අයංවුච්චති‘‘ධම්මධාතු’’. 

තත්ථ කතමාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු? චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාඋප්පජ්ජිත්ො

නිරුද්ධසමනන්තරා උප්පජ්ජති මගනොධාතු, මගනොධාතුයා උප්පජ්ජිත්ො

නිරුද්ධසමනන්තරා උප්පජ්ජති චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු; ගසොතවිඤ්ඤාණධාතුයා…ගප.… 

ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා …ගප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයා…ගප.… 
කායවිඤ්ඤාණධාතුයා උප්පජ්ජිත්ො නිරුද්ධසමනන්තරා උප්පජ්ජති

මගනොධාතු, මගනොධාතුයාපි උප්පජ්ජිත්ො නිරුද්ධසමනන්තරා උප්පජ්ජති 

චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු මනඤ්ච පටිච්ච
ධම්ගමචඋප්පජ්ජතිචිත්තංමගනොමානසංහදයං පණ්ෙරංමගනොමනායතනං

මනින්ද්රියංවිඤ්ඤාණංවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– අයං

වුච්චති‘‘මගනොවිඤ්ඤාණධාතු’’. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
අට්ඨාරස ධාතුගයො – චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, 

ගසොතධාතු, සද්දධාතු, ගසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝානධාතු,  න්ධධාතු, 

ඝානවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්හාධාතු, රසධාතු, ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, කායධාතු, 
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ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, කායවිඤ්ඤාණධාතු, මගනොධාතු, ධම්මධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු. 

186. අට්ඨාරසන්නං ධාතූනං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කති අරණා? 

1. තිෙං 
187. ගසොළස ධාතුගයො අබ්යාකතා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා කුසලා, සියා

අකුසලා, සියා අබ්යාකතා. දස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා’’තිපි. පඤ්ච ධාතුගයො අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා. කායවිඤ්ඤාණධාතු සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා සුඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්තා, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා. ධම්මධාතු සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, 

සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘දුක්ඛායගෙදනාය

සම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා’’තිපි. 

දස ධාතුගයො ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. පඤ්ච ධාතුගයො විපාකා. 

මගනොධාතුසියාවිපාකා, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. ද්ගෙධාතුගයො

සියාවිපාකා, සියාවිපාකධම්මධම්මා, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

දස ධාතුගයො උපාදින්නුපාදානියා. සද්දධාතු අනුපාදින්නුපාදානියා. පඤ්ච

ධාතුගයොසියාඋපාදින්නුපාදානියා, සියාඅනුපාදින්නුපාදානියා. ද්ගෙධාතුගයො 

සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා, සියා 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

ගසොළස ධාතුගයො අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා 

සංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. පන්නරස ධාතුගයො අවිතක්කඅවිචාරා. මගනොධාතු

සවිතක්කසවිචාරා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා සවිතක්කසවිචාරා, සියා

අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. ධම්මධාතු සියා 

සවිතක්කසවිචාරා, සියාඅවිතක්කවිචාරමත්තා, සියාඅවිතක්කඅවිචාරා, සියාන 

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සවිතක්කසවිචාරා’’තිපි, ‘‘අවිතක්කවිචාරමත්තා’’තිපි, 

‘‘අවිතක්කඅවිචාරා’’තිපි. දස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පීතිසහ තා’’තිපි, 

‘‘සුඛසහ තා’’තිපි, ‘‘උගපක්ඛාසහ තා’’තිපි. පඤ්ච ධාතුගයො 
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උගපක්ඛාසහ තා. කායවිඤ්ඤාණධාතු න පීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, න 

උගපක්ඛාසහ තා, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සුඛසහ තා’’ති. ද්ගෙධාතුගයොසියා

පීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, සියා උගපක්ඛාසහ තා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘පීතිසහ තා’’තිපි, ‘‘සුඛසහ තා’’තිපි, ‘‘උගපක්ඛාසහ තා’’තිපි. 

ගසොළස ධාතුගයොගනෙදස්සගනනනභාෙනාය පහාතබ්බ්ා. ද්ගෙධාතුගයො

සියාදස්සගනනපහාතබ්බ්ා, සියාභාෙනායපහාතබ්බ්ා, සියාගනෙ දස්සගනන

න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. ගසොළස ධාතුගයො ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකා. ගසොළස ධාතුගයො ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. ද්ගෙ 

ධාතුගයො සියා ආචය ාමිගනො, සියා අපචය ාමිගනො, සියා

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. ගසොළස ධාතුගයො ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. 

ද්ගෙධාතුගයොසියාගසක්ඛා, සියාඅගසක්ඛා, සියා ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. 

ගසොළසධාතුගයොපරිත්තා. ද්ගෙධාතුගයොසියාපරිත්තා, සියා මහග් තා, 

සියා අප්පමාණා. දස ධාතුගයො අනාරම්මණා. ඡ ධාතුගයො පරිත්තාරම්මණා. 

ද්ගෙ ධාතුගයො සියා පරිත්තාරම්මණා, සියා මහග් තාරම්මණා, සියා 

අප්පමාණාරම්මණා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරිත්තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘මහග් තාරම්මණා’’තිපි, ‘‘අප්පමාණාරම්මණා’’තිපි. ගසොළස ධාතුගයො

මජ්ඣිමා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා හීනා, සියා මජ්ඣිමා, සියා පණීතා. ගසොළස

ධාතුගයොඅනියතා. ද්ගෙ ධාතුගයොසියාමිච්ඡත්තනියතා, සියාසම්මත්තනියතා, 

සියා අනියතා. 

දස ධාතුගයො අනාරම්මණා. ඡ ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘මග් ාරම්මණා’’තිපි, ‘‘මග් ගහතුකා’’තිපි, ‘‘මග් ාධිපතිගනො’’තිපි. ද්ගෙ

ධාතුගයො සියාමග් ාරම්මණා, සියාමග් ගහතුකා, සියාමග් ාධිපතිගනො, සියා

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘මග් ාරම්මණා’’තිපි, ‘‘මග් ගහතුකා’’තිපි, 

‘‘මග් ාධිපතිගනො’’තිපි. දසධාතුගයො සියාඋප්පන්නා, සියාඋප්පාදිගනො, සියා

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘අනුප්පන්නා’’ති. සද්දධාතු සියා උප්පන්නා, සියා

අනුප්පන්නා, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘උප්පාදිනී’’ති. ඡධාතුගයොසියාඋප්පන්නා, 

සියා අනුප්පන්නා, සියා උප්පාදිගනො. ධම්මධාතු සියා උප්පන්නා, සියා

අනුප්පන්නා, සියා උප්පාදිනී, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උප්පන්නා’’තිපි, 

‘‘අනුප්පන්නා’’තිපි, ‘‘උප්පාදිනී’’තිපි. 

සත්තරස ධාතුගයො සියා අතීතා, සියා අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා. 

ධම්මධාතුසියාඅතීතා, සියාඅනා තා, සියාපච්චුප්පන්නා, සියානෙත්තබ්බ්ා– 
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‘‘අතීතා’’තිපි, ‘‘අනා තා’’තිපි, ‘‘පච්චුප්පන්නා’’තිපි. දස ධාතුගයො

අනාරම්මණා. ඡ ධාතුගයො පච්චුප්පන්නාරම්මණා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා 

අතීතාරම්මණා, සියා අනා තාරම්මණා, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘අතීතාරම්මණා’’තිපි, ‘‘අනා තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණා’’තිපි; සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. 

දස ධාතුගයො අනාරම්මණා. ඡ ධාතුගයො සියා අජ්ඣත්තාරම්මණා, සියා 

බ්හිද්ධාරම්මණා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා 

අජ්ඣත්තාරම්මණා, සියා බ්හිද්ධාරම්මණා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘අජ්ඣත්තාරම්මණා’’තිපි, ‘‘බ්හිද්ධාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා’’තිපි. රූපධාතු සනිදස්සනසප්පටිඝා. නෙධාතුගයො

අනිදස්සනඅප්පටිඝා. අට්ඨධාතුගයො අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

2. දුෙං 
188. සත්තරස ධාතුගයො න ගහතූ. ධම්මධාතු සියා ගහතු, සියා න ගහතු. 

ගසොළසධාතුගයොඅගහතුකා. ද්ගෙ ධාතුගයොසියාසගහතුකා, සියාඅගහතුකා. 

ගසොළසධාතුගයොඅගහතුකා. ද්ගෙධාතුගයොසියා සගහතුකා, සියාඅගහතුකා. 

ගසොළසධාතුගයොගහතුවිප්පයුත්තා. ද්ගෙ ධාතුගයොසියාගහතුසම්පයුත්තා, සියා

ගහතුවිප්පයුත්තා. ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ගහතු ගචෙ සගහතුකා

චා’’තිපි, ‘‘සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න 

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතුගචෙසගහතුකාචා’’ති, සියාසගහතුකාගචෙනචගහතු, 

සියාන ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සගහතුකාගචෙනචගහතූ’’ති. ධම්මධාතුසියාගහතු

ගචෙ සගහතුකා ච, සියා සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතු, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ගහතුගචෙසගහතුකාචා’’තිපි, ‘‘සගහතුකා ගචෙනචගහතූ’’තිපි. ගසොළස

ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ගහතූ ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘ගහතුසම්පයුත්තාගචෙනචගහතූ’’තිපි. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුනෙත්තබ්බ්ා

– ‘‘ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච

ගහතු, සියාන ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතුසම්පයුත්තාගචෙනචගහතූ’’ති. ධම්මධාතු

සියාගහතුගචෙ ගහතුසම්පයුත්තාච, සියාගහතුසම්පයුත්තාගචෙනචගහතු, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. ගසොළස ධාතුගයො න

ගහතුඅගහතුකා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා න ගහතුසගහතුකා, සියා න

ගහතුඅගහතුකා. ධම්මධාතු සියා න ගහතුසගහතුකා, සියා න ගහතුඅගහතුකා, 

සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘නගහතුසගහතුකා’’තිපි, ‘‘න ගහතුඅගහතුකා’’තිපි. 
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සත්තරස ධාතුගයො සප්පච්චයා. ධම්මධාතු සියා සප්පච්චයා, සියා

අප්පච්චයා. සත්තරස ධාතුගයො සඞ්ඛතා. ධම්මධාතු සියා සඞ්ඛතා, සියා

අසඞ්ඛතා. රූපධාතුසනිදස්සනා. සත්තරසධාතුගයොඅනිදස්සනා. දසධාතුගයො 

සප්පටිඝා. අට්ඨධාතුගයොඅප්පටිඝා. දසධාතුගයොරූපා. සත්තධාතුගයොඅරූපා. 

ධම්මධාතු සියාරූපා, සියාඅරූපා. ගසොළසධාතුගයොගලොකියා. ද්ගෙධාතුගයො

සියා ගලොකියා, සියා ගලොකුත්තරා; ගකනචි විඤ්ගඤයයා, ගකනචි න

විඤ්ගඤයයා. 

සත්තරසධාතුගයොගනොආසො. ධම්මධාතුසියාආසො, සියාගනොආසො. 

ගසොළසධාතුගයොසාසො. ද්ගෙධාතුගයොසියාසාසො, සියාඅනාසො. ගසොළස

ධාතුගයො ආසෙවිප්පයුත්තා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා ආසෙසම්පයුත්තා, සියා

ආසෙවිප්පයුත්තා. ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ආසො ගචෙ සාසො

චා’’ති, ‘‘සාසොගචෙ ගනොචආසො’’. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුනෙත්තබ්බ්ා– 

‘‘ආසගෙො ගචෙ සාසො චා’’ති, සියා සාසො ගචෙ ගනො චආසගෙො, සියාන

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සාසොගචෙගනොචආසගෙො’’ති. ධම්මධාතුසියාආසගෙොගචෙ

සාසොච, සියාසාසොගචෙගනොචආසගෙො, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසගෙො

ගචෙසාසොචා’’තිපි, ‘‘සාසොගචෙගනොචආසගෙො’’තිපි. 

ගසොළසධාතුගයොනෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසොගචෙආසෙසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසො’’තිපි. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න 

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසගෙොගචෙආසෙසම්පයුත්තාචා’’ති, සියා ආසෙසම්පයුත්තා

ගචෙගනොචආසගෙො, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසෙසම්පයුත්තාගචෙගනොච 

ආසගෙො’’ති. ධම්මධාතු සියා ආසගෙො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තා ච, සියා

ආසෙසම්පයුත්තාගචෙගනො චආසගෙො, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසගෙොගචෙ

ආසෙසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසගෙො’’තිපි. 

ගසොළස ධාතුගයො ආසෙවිප්පයුත්තසාසො. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා

ආසෙවිප්පයුත්තසාසො, සියා ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ආසෙවිප්පයුත්තසාසො’’තිපි, ‘‘ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො’’තිපි. 

සත්තරස ධාතුගයො ගනො සංගයොජනා. ධම්මධාතු සියා සංගයොජනං, සියා

ගනො සංගයොජනං. ගසොළස ධාතුගයො සංගයොජනියා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා

සංගයොජනියා, සියා අසංගයොජනියා. ගසොළස ධාතුගයො සංගයොජනවිප්පයුත්තා. 

ද්ගෙ ධාතුගයො සියා සංගයොජනසම්පයුත්තා, සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තා. 

ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනා ගචෙ සංගයොජනියා චා’’ති, 

සංගයොජනියාගචෙගනොචසංගයොජනා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුන ෙත්තබ්බ්ා– 

‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනියා චා’’ති, සියා සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච
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සංගයොජන’’න්ති. ධම්මධාතු සියා සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනියා ච, සියා

සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනියා චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජන’’න්තිපි. ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනා ගචෙ

සංගයොජනසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනා’’තිපි. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ

සංගයොජනසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච 

සංගයොජන’’න්ති. ධම්මධාතුසියාසංගයොජනඤ්ගචෙසංගයොජනසම්පයුත්තාච, 

සියා සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තා

ගචෙ ගනො ච සංගයොජන’’න්තිපි. ගසොළස ධාතුගයො

සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා 

සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා, සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා’’තිපි, 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා’’තිපි. 

සත්තරස ධාතුගයො ගනො  න්ථා. ධම්මධාතු සියා  න්ගථො, සියා ගනො 

 න්ගථො. ගසොළසධාතුගයො න්ථනියා. ද්ගෙධාතුගයොසියා න්ථනියා, සියා

අ න්ථනියා. ගසොළස ධාතුගයො  න්ථවිප්පයුත්තා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා

 න්ථසම්පයුත්තා, සියා  න්ථවිප්පයුත්තා. ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ න්ථා ගචෙ  න්ථනියා චා’’ති,  න්ථනියා ගචෙ ගනො ච  න්ථා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුනෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ න්ගථොගචෙ න්ථනියාචා’’ති, සියා

 න්ථනියාගචෙගනොච න්ගථො, සියානෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථනියාගචෙගනො

ච න්ගථො’’ති. ධම්මධාතුසියා න්ගථොගචෙ න්ථනියාච, සියා  න්ථනියා

ගචෙ ගනො ච  න්ගථො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ගථො ගචෙ  න්ථනියා

චා’’තිපි, ‘‘ න්ථනියා ගචෙ ගනො ච  න්ගථො’’තිපි. ගසොළස ධාතුගයො න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථා ගචෙ  න්ථසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘ න්ථසම්පයුත්තා

ගචෙ ගනො ච  න්ථා’’තිපි. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ගථො

ගචෙ න්ථසම්පයුත්තාචා’’ති, සියා න්ථසම්පයුත්තාගචෙගනොච න්ගථො, 

සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ න්ථසම්පයුත්තාගචෙගනොච න්ගථො’’ති. ධම්මධාතු

සියා  න්ගථොගචෙ න්ථසම්පයුත්තාච, සියා න්ථසම්පයුත්තාගචෙගනොච

 න්ගථො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ගථො ගචෙ  න්ථසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘ න්ථසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච  න්ගථො’’තිපි. ගසොළස ධාතුගයො

 න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා, 

සියා  න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා’’තිපි, ‘‘ න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා’’තිපි. 
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සත්තරස ධාතුගයො ගනො ඔඝා…ගප.… ගනො ගයො ා…ගප.… ගනො

නීෙරණා. ධම්මධාතු සියා නීෙරණං, සියා ගනො නීෙරණං. ගසොළස ධාතුගයො

නීෙරණියා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා නීෙරණියා, සියා අනීෙරණියා. ගසොළස

ධාතුගයො නීෙරණවිප්පයුත්තා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා නීෙරණසම්පයුත්තා, සියා

නීෙරණවිප්පයුත්තා. ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණා ගචෙ

නීෙරණියාචා’’ති, නීෙරණියාගචෙගනොචනීෙරණා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුන

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණියාචා’’ති, සියානීෙරණියාගචෙගනොච

නීෙරණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණියා ගචෙ ගනො ච නීෙරණ’’න්ති. 

ධම්මධාතු සියානීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණියා ච, සියා නීෙරණියා ගචෙ ගනො ච

නීෙරණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණියා චා’’තිපි, 

‘‘නීෙරණියාගචෙගනොචනීෙරණ’’න්තිපි. ගසොළසධාතුගයොනෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘නීෙරණාගචෙනීෙරණසම්පයුත්තාචා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තාගචෙගනො

ච නීෙරණා’’තිපි. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ

නීෙරණසම්පයුත්තා චා’’ති, සියානීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙගනො චනීෙරණං, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච නීෙරණ’’න්ති. 

ධම්මධාතු සියා නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තා ච, සියා

නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච නීෙරණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ 

ගනොචනීෙරණ’’න්තිපි. ගසොළසධාතුගයොනීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා. ද්ගෙ

ධාතුගයො සියා නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා, සියා

නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා’’තිපි, ‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා’’තිපි. 

සත්තරසධාතුගයොගනොපරාමාසා. ධම්මධාතුසියාපරාමාගසො, සියාගනො 

පරාමාගසො. ගසොළසධාතුගයොපරාමට්ඨා. ද්ගෙධාතුගයොසියාපරාමට්ඨා, සියා

අපරාමට්ඨා. ගසොළසධාතුගයොපරාමාසවිප්පයුත්තා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසියා

පරාමාසසම්පයුත්තා, සියා පරාමාසවිප්පයුත්තා. ධම්මධාතු සියා

පරාමාසසම්පයුත්තා, සියා පරාමාසවිප්පයුත්තා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘පරාමාසසම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තා’’තිපි. ගසොළස ධාතුගයො න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසා ගචෙ පරාමට්ඨා චාති පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච

පරාමාසා’’. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුන ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘පරාමාගසොගචෙපරාමට්ඨා

චා’’ති, සියා පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච පරාමාගසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච පරාමාගසො’’ති. ධම්මධාතු සියා පරාමාගසො ගචෙ

පරාමට්ඨා ච, සියා පරාමට්ඨා ගචෙගනොච පරාමාගසො, සියාන ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘පරාමාගසො ගචෙ පරාමට්ඨා චා’’තිපි, ‘‘පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච

පරාමාගසො’’තිපි. ගසොළස ධාතුගයො පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා. ද්ගෙ

ධාතුගයො සියා පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා, සියා
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පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා’’තිපි, ‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා’’තිපි. 

දස ධාතුගයො අනාරම්මණා. සත්ත ධාතුගයො සාරම්මණා. ධම්මධාතු සියා 

සාරම්මණා, සියාඅනාරම්මණා. සත්තධාතුගයොචිත්තා. එකාදසධාතුගයොගනො

චිත්තා. සත්තරස ධාතුගයො අගචතසිකා. ධම්මධාතු සියා ගචතසිකා, සියා

අගචතසිකා. දසධාතුගයො චිත්තවිප්පයුත්තා. ධම්මධාතුසියාචිත්තසම්පයුත්තා, 

සියා චිත්තවිප්පයුත්තා. සත්ත ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘චිත්ගතන

සම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘චිත්ගතනවිප්පයුත්තා’’තිපි. දසධාතුගයොචිත්තවිසංසට්ඨා. 

ධම්මධාතු සියා චිත්තසංසට්ඨා, සියා චිත්තවිසංසට්ඨා. සත්ත ධාතුගයො න 

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘චිත්ගතනසංසට්ඨා’’තිපි, ‘‘චිත්ගතනවිසංසට්ඨා’’තිපි. 

ද්ොදසධාතුගයොගනොචිත්තසමුට්ඨානා. ඡධාතුගයොසියා චිත්තසමුට්ඨානා, 

සියා ගනො චිත්තසමුට්ඨානා. සත්තරස ධාතුගයො ගනො චිත්තසහභුගනො. 

ධම්මධාතු සියා චිත්තසහභූ, සියා ගනො චිත්තසහභූ. සත්තරස ධාතුගයො ගනො

චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. ධම්මධාතු සියා චිත්තානුපරිෙත්තී, සියා ගනො 

චිත්තානුපරිෙත්තී. සත්තරසධාතුගයොගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. ධම්මධාතු

සියා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා, සියා ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. සත්තරස

ධාතුගයො ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. ධම්මධාතු සියා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ, සියා ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ. 

සත්තරස ධාතුගයො ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. ධම්මධාතු

සියා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තී, සියා ගනො

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තී. ද්ොදස ධාතුගයො අජ්ඣත්තිකා. ඡ

ධාතුගයොබ්ාහිරා. 

නෙ ධාතුගයොඋපාදා. අට්ඨධාතුගයොගනොඋපාදා. ධම්මධාතුසියාඋපාදා, 

සියා ගනො උපාදා. දස ධාතුගයො උපාදින්නා. සද්දධාතු අනුපාදින්නා. 

සත්තධාතුගයො සියා උපාදින්නා, සියා අනුපාදින්නා. සත්තරස ධාතුගයො ගනො 

උපාදානා. ධම්මධාතු සියා උපාදානං, සියා ගනො උපාදානං. ගසොළස ධාතුගයො

උපාදානියා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා උපාදානියා, සියා අනුපාදානියා. ගසොළස

ධාතුගයොඋපාදානවිප්පයුත්තා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියාඋපාදානසම්පයුත්තා, සියා

උපාදානවිප්පයුත්තා. ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානා ගචෙ

උපාදානියා චා’’ති, ‘‘උපාදානියා ගචෙ ගනො ච උපාදානා’’. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානියා චා’’ති, 

සියා උපාදානියා ගචෙ ගනො ච උපාදානං, සියාන ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානියා

ගචෙ ගනො ච උපාදාන’’න්ති. ධම්මධාතු සියා උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානියා ච, 

සියා උපාදානියා ගචෙ ගනො ච උපාදානං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 
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‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානියා චා’’තිපි, ‘‘උපාදානියා ගචෙ ගනො ච

උපාදාන’’න්තිපි. 

ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානා ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තා 

චා’’තිපි, ‘‘උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච උපාදානා’’තිපි. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තා

චා’’ති, සියා උපාදානසම්පයුත්තාගචෙගනොචඋපාදානං, සියානෙත්තබ්බ්ා– 

‘‘උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච උපාදාන’’න්ති. ධම්මධාතු සියා

උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තාච, සියාඋපාදානසම්පයුත්තාගචෙගනො

ච උපාදානං, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තා

චා’’තිපි, ‘‘උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච උපාදාන’’න්තිපි. ගසොළස

ධාතුගයො උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා

උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා, සියාඋපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා, සියාන 

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා’’තිපි, 

‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා’’තිපි. 

සත්තරස ධාතුගයො ගනො කිගලසා. ධම්මධාතු සියා කිගලසා, සියා ගනො 

කිගලසා. ගසොළසධාතුගයො සංකිගලසිකා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා සංකිගලසිකා, 

සියා අසංකිගලසිකා. ගසොළස ධාතුගයො අසංකිලිට්ඨා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා

සංකිලිට්ඨා, සියා අසංකිලිට්ඨා. ගසොළස ධාතුගයො කිගලසවිප්පයුත්තා. ද්ගෙ

ධාතුගයොසියාකිගලසසම්පයුත්තා, සියා කිගලසවිප්පයුත්තා. ගසොළසධාතුගයො

නෙත්තබ්බ්ා– ‘‘කිගලසාගචෙ සංකිගලසිකාචා’’ති, සංකිගලසිකා ගචෙගනො

ච කිගලසා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලගසො ගචෙ

සංකිගලසිකා චා’’ති, සියා සංකිගලසිකා ගචෙ ගනො ච කිගලගසො, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංකිගලසිකා ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’ති. ධම්මධාතු සියා

කිගලගසොගචෙසංකිගලසිකාච, සියාසංකිගලසිකාගචෙගනොච කිගලගසො, 

සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘කිගලගසොගචෙසංකිගලසිකාචා’’තිපි, ‘‘සංකිගලසිකා

ගචෙ ගනොචකිගලගසො’’තිපි. 

ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ සංකිලිට්ඨා චා’’තිපි, 

‘‘සංකිලිට්ඨාගචෙගනොචකිගලසා’’තිපි. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුනෙත්තබ්බ්ා– 

‘‘කිගලගසොගචෙ සංකිලිට්ඨාචා’’ති, සියාසංකිලිට්ඨාගචෙගනොචකිගලගසො, 

සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සංකිලිට්ඨාගචෙගනොචකිගලගසො’’ති. ධම්මධාතුසියා

කිගලගසොගචෙසංකිලිට්ඨාච, සියා සංකිලිට්ඨාගචෙගනොචකිගලගසො, සියා

නෙත්තබ්බ්ා– ‘‘කිගලගසොගචෙසංකිලිට්ඨා චා’’තිපි, ‘‘සංකිලිට්ඨාගචෙගනො

ච කිගලගසො’’තිපි. ගසොළස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ

කිගලසසම්පයුත්තාචා’’තිපි, ‘‘කිගලසසම්පයුත්තාගචෙගනොච කිගලසා’’තිපි. 
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මගනොවිඤ්ඤාණධාතු න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලගසො ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තා

චා’’ති, සියා කිගලසසම්පයුත්තාගචෙගනොචකිගලගසො, සියානෙත්තබ්බ්ා– 

‘‘කිගලසසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’ති. ධම්මධාතු සියා කිගලගසො

ගචෙකිගලසසම්පයුත්තාච, සියා කිගලසසම්පයුත්තාගචෙගනොචකිගලගසො, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලගසො ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘කිගලසසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’තිපි. ගසොළස ධාතුගයො

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා, සියා කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා, සියා 

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා’’තිපි, 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා’’තිපි. 

ගසොළසධාතුගයොනදස්සගනනපහාතබ්බ්ා. ද්ගෙධාතුගයොසියාදස්සගනන 

පහාතබ්බ්ා, සියා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා. ගසොළස ධාතුගයො න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, සියා න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ා. ගසොළසධාතුගයොනදස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ගෙධාතුගයො

සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. 

ගසොළසධාතුගයොනභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ගෙධාතුගයොසියාභාෙනාය 

පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියානභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. 

පන්නරසධාතුගයොඅවිතක්කා. මගනොධාතුසවිතක්කා. ද්ගෙධාතුගයොසියා 

සවිතක්කා, සියා අවිතක්කා. පන්නරසධාතුගයොඅවිචාරා. මගනොධාතු සවිචාරා. 

ද්ගෙධාතුගයොසියාසවිචාරා, සියාඅවිචාරා. ගසොළසධාතුගයොඅප්පීතිකා. ද්ගෙ 

ධාතුගයො සියා සප්පීතිකා, සියා අප්පීතිකා. ගසොළස ධාතුගයො න පීතිසහ තා. 

ද්ගෙධාතුගයො සියා පීතිසහ තා, සියානපීතිසහ තා. පන්නරසධාතුගයොන

සුඛසහ තා. තිස්ගසොධාතුගයොසියා සුඛසහ තා, සියානසුඛසහ තා. එකාදස

ධාතුගයො න උගපක්ඛාසහ තා. පඤ්ච ධාතුගයො උගපක්ඛාසහ තා. ද්ගෙ

ධාතුගයොසියා උගපක්ඛාසහ තා, සියාන උගපක්ඛාසහ තා. 

ගසොළස ධාතුගයො කාමාෙචරා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා කාමාෙචරා, සියා න 

කාමාෙචරා. ගසොළසධාතුගයොනරූපාෙචරා. ද්ගෙධාතුගයොසියාරූපාෙචරා, 

සියා න රූපාෙචරා. ගසොළස ධාතුගයො න අරූපාෙචරා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා

අරූපාෙචරා, සියා න අරූපාෙචරා. ගසොළස ධාතුගයො පරියාපන්නා. ද්ගෙ

ධාතුගයො සියා පරියාපන්නා, සියා අපරියාපන්නා. ගසොළස ධාතුගයො

අනියයානිකා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා නියයානිකා, සියා අනියයානිකා. ගසොළස

ධාතුගයොඅනියතා. ද්ගෙධාතුගයොසියානියතා, සියාඅනියතා. ගසොළස ධාතුගයො

සඋත්තරා. ද්ගෙධාතුගයොසියාසඋත්තරා, සියාඅනුත්තරා. ගසොළස ධාතුගයො

අරණා. ද්ගෙධාතුගයොසියාසරණා, සියාඅරණාති. 
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පඤ්හාපුච්ඡකං. 

ධාතුවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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4. සච්චවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
189. චත්තාරි අරියසච්චානි – දුක්ඛං අරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයං 

[දුක්ඛසමුදගයො (සයා.)] අරියසච්චං, දුක්ඛනිගරොධං [දුක්ඛනිගරොගධො (සයා.)] 

අරියසච්චං, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්චං. 

1. දුක්ඛසච්චං 
190. තත්ථ කතමං දුක්ඛං අරියසච්චං? ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, 

මරණම්පි දුක්ඛං, ගසොකපරිගදෙදුක්ඛගදොමනස්සුපායාසාපි දුක්ඛා, අප්පිගයහි 

සම්පගයොග ොදුක්ගඛො, පිගයහිවිප්පගයොග ොදුක්ගඛො, යංපිච්ඡංනලභති තම්පි

දුක්ඛං, සංඛිත්ගතනපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාදුක්ඛා. 

191. තත්ථ කතමා ජාති? යා ගතසං ගතසං සත්තානං තම්හි තම්හි
සත්තනිකාගය ජාති සඤ්ජාති ඔක්කන්ති අභිනිබ්බ්ත්ති ඛන්ධානං පාතුභාගෙො

ආයතනානංපටිලාගභො–අයංවුච්චති‘‘ජාති’’. 

192. තත්ථ කතමා ජරා? යා ගතසං ගතසං සත්තානං තම්හි තම්හි
සත්තනිකාගයජරාජීරණතාඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චංෙලිත්තචතාආයුගනොසංහානි

ඉන්ද්රියානංපරිපාගකො– අයංවුච්චති ‘‘ජරා’’. 

193. තත්ථ කතමං මරණං? යා ගතසං ගතසං සත්තානං තම්හා තම්හා
සත්තනිකායා චුති චෙනතා ගභගදො අන්තරධානං මච්චු මරණං කාලකිරියා

ඛන්ධානං ගභගදො කගළෙරස්ස නික්ගඛගපො ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්ගඡගදො – ඉදං

වුච්චති‘‘මරණං’’. 

194. තත්ථ කතගමො ගසොගකො? ඤාතිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස
ගභො බ්යසගනනොඵුට්ඨස්සගරො බ්යසගනනො ඵුට්ඨස්සසීලබ්යසගනනො
ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන බ්යසගනන
සමන්නා තස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන දුක්ඛධම්ගමන ඵුට්ඨස්ස ගසොගකො
ගසොචනා ගසොචිතත්තං අන්ගතොගසොගකො අන්ගතොපරිගසොගකො ගචතගසො

පරිජ්ඣායනා ගදොමනස්සංගසොකසල්ලං– අයංවුච්චති‘‘ගසොගකො’’. 

195. තත්ථ කතගමො පරිගදගෙො? ඤාතිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස
ගභො බ්යසගනනො ඵුට්ඨස්සගරො බ්යසගනනොඵුට්ඨස්සසීලබ්යසගනනො 
ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන බ්යසගනන
සමන්නා තස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන දුක්ඛධම්ගමන ඵුට්ඨස්ස ආගදගෙො
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පරිගදගෙො ආගදෙනා පරිගදෙනා ආගදවිතත්තං පරිගදවිතත්තං ොචා පලාගපො

විප්පලාගපො ලාලප්ගපො ලාලප්පනා ලාලප්පිතත්තං [ලාලගපො ලාලපනා

ලාලපිතත්තං (සයා.)] – අයංවුච්චති‘‘පරිගදගෙො’’. 

196. තත්ථ කතමං දුක්ඛං? යං කායිකං අසාතං කායිකං දුක්ඛං
කායසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛංගෙදයිතං කායසම් ස්සජාඅසාතාදුක්ඛාගෙදනා

– ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛං’’. 

197. තත්ථකතමං ගදොමනස්සං? යං ගචතසිකං අසාතං ගචතසිකං දුක්ඛං
ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා

ගෙදනා– ඉදංවුච්චති‘‘ගදොමනස්සං’’. 

198. තත්ථ කතගමො උපායාගසො? ඤාතිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස 
ගභො බ්යසගනනොඵුට්ඨස්සගරො බ්යසගනනො ඵුට්ඨස්සසීලබ්යසගනනො
ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන බ්යසගනන
සමන්නා තස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන දුක්ඛධම්ගමන ඵුට්ඨස්ස ආයාගසො

උපායාගසොආයාසිතත්තංඋපායාසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘උපායාගසො’’. 

199. තත්ථ කතගමො අප්පිගයහි සම්පගයොග ො දුක්ගඛො? ඉධ යස්ස ගත

ගහොන්තිඅනිට්ඨාඅකන්තා අමනාපාරූපාසද්දා න්ධාරසාග ොට්ඨබ්බ්ා, ගය
ො පනස්ස ගත ගහොන්ති අනත්ථකාමා අහිතකාමා අ ාසුකකාමා

අගයො ක්ගඛමකාමා; යාගතහිසඞ් තිසමා ගමො සගමොධානංමිස්සීභාගෙො– 

අයංවුච්චති‘‘අප්පිගයහිසම්පගයොග ොදුක්ගඛො’’. 

200. තත්ථ කතගමොපිගයහිවිප්පගයොග ොදුක්ගඛො? ඉධයස්සගතගහොන්ති

ඉට්ඨා කන්තාමනාපාරූපාසද්දා න්ධාරසාග ොට්ඨබ්බ්ා, ගයොපනස්සගත
ගහොන්ති අත්ථකාමාහිතකාමා ාසුකකාමාගයො ක්ගඛමකාමාමාතාොපිතා

ොභාතාොභගිනීො මිත්තාොඅමච්චාොඤාතීොසාගලොහිතා ො; යාගතහි

අසඞ් ති අසමා ගමො අසගමොධානං අමිස්සීභාගෙො – අයං වුච්චති ‘‘පිගයහි

විප්පගයොග ොදුක්ගඛො’’. 

201. තත්ථ කතමං යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං? ජාතිධම්මානං

සත්තානං එෙංඉච්ඡාඋප්පජ්ජති– ‘‘අගහොෙත, මයංනජාතිධම්මාඅස්සාම; න

ච, ෙත, ගනො ජාති ආ ච්ගඡයයා’’ති! න ගඛො පගනතං ඉච්ඡාය පත්තබ්බ්ං. 

ඉදම්පි‘‘යම්පිච්ඡංනලභති තම්පිදුක්ඛං’’. 

ජරාධම්මානං සත්තානං…ගප.… බ්යාධිධම්මානං සත්තානං…ගප.… 

මරණධම්මානං සත්තානං…ගප.… 
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ගසොකපරිගදෙදුක්ඛගදොමනස්සුපායාසධම්මානංසත්තානංඑෙං ඉච්ඡාඋප්පජ්ජති

– ‘‘අගහොෙත, මයංනගසොකපරිගදෙදුක්ඛගදොමනස්සුපායාසධම්මා අස්සාම; න

ච, ෙත, ගනොගසොකපරිගදෙදුක්ඛගදොමනස්සුපායාසාආ ච්ගඡයු’’න්ති! නගඛො 

පගනතංඉච්ඡායපත්තබ්බ්ං. ඉදම්පි‘‘යම්පිච්ඡංනලභතිතම්පිදුක්ඛං’’. 

202. තත්ථකතගම සංඛිත්ගතනපඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාදුක්ඛා? ගසයයථිදං

– රූපුපාදානක්ඛන්ගධො, ගෙදනුපාදානක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤුපාදානක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණපාදානක්ඛන්ගධො. ඉගම වුච්චන්ති

‘‘සංඛිත්ගතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාදුක්ඛා’’. 

ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛංඅරියසච්චං’’. 

2. සමුදයසච්චං 
203. තත්ථ කතමංදුක්ඛසමුදයංඅරියසච්චං? යායංතණ්හාගපොගනොභවිකා 

[ගපොගනොබ්භවිකා(සයා. ක.)] නන්දිරා සහ තා තත්රතත්රාභිනන්දිනී, ගසයයථිදං

– කාමතණ්හා, භෙතණ්හා, විභෙතණ්හා. 

සා ගඛො පගනසා තණ්හා කත්ථ උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, කත්ථ 

නිවිසමානා නිවිසති? යං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං, එත්ගථසා තණ්හා

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

කිඤ්ච ගලොගක පියරූපං සාතරූපං? චක්ඛුං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. 

එත්ගථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. ගසොතං 

ගලොගක…ගප.… ඝානං ගලොගක… ජිව්හා ගලොගක… කාගයො ගලොගක… 

මගනො ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානා නිවිසති. 

රූපා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා 

උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දා ගලොගක…ගප.…  න්ධා

ගලොගක… රසා ගලොගක… ග ොට්ඨබ්බ්ා ගලොගක… ධම්මා ගලොගක පියරූපං

සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා

නිවිසති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා 

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. ගසොතවිඤ්ඤාණං

ගලොගක…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණං ගලොගක… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං ගලොගක… 
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කායවිඤ්ඤාණං ගලොගක… මගනොවිඤ්ඤාණං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. 

එත්ගථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානා නිවිසති. 

චක්ඛුසම් ස්ගසො ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා 

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. ගසොතසම් ස්ගසො

ගලොගක…ගප.… ඝානසම් ස්ගසො ගලොගක… ජිව්හාසම් ස්ගසො ගලොගක… 

කායසම් ස්ගසො ගලොගක… මගනොසම් ස්ගසො ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. 

එත්ගථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානානිවිසති. 

චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා

ගලොගක…ගප.… ඝානසම් ස්සජා ගෙදනා ගලොගක… ජිව්හාසම් ස්සජා 

ගෙදනා ගලොගක… කායසම් ස්සජා ගෙදනා ගලොගක… මගනොසම් ස්සජා

ගෙදනා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

රූපසඤ්ඤාගලොගකපියරූපංසාතරූපං. එත්ගථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානා 

උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දසඤ්ඤා ගලොගක…ගප.… 

 න්ධසඤ්ඤා ගලොගක… රසසඤ්ඤා ගලොගක… ග ොට්ඨබ්බ්සඤ්ඤා

ගලොගක… ධම්මසඤ්ඤා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

රූපසඤ්ගචතනා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා 

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දසඤ්ගචතනා

ගලොගක…ගප.…  න්ධසඤ්ගචතනා ගලොගක… රසසඤ්ගචතනා ගලොගක… 

ග ොට්ඨබ්බ්සඤ්ගචතනා ගලොගක… ධම්මසඤ්ගචතනා ගලොගක පියරූපං

සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා

නිවිසති. 

රූපතණ්හා ගලොගකපියරූපංසාතරූපං. එත්ගථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානා 

උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දතණ්හා ගලොගක…ගප.… 

 න්ධතණ්හාගලොගක… රසතණ්හාගලොගක… ග ොට්ඨබ්බ්තණ්හාගලොගක… 

ධම්මතණ්හා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

රූපවිතක්ගකො ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා 

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දවිතක්ගකො
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ගලොගක…ගප.…  න්ධවිතක්ගකො ගලොගක… රසවිතක්ගකො ගලොගක… 

ග ොට්ඨබ්බ්විතක්ගකො ගලොගක… ධම්මවිතක්ගකොගලොගකපියරූපංසාතරූපං. 

එත්ගථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

රූපවිචාගරො ගලොගකපියරූපංසාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හාඋප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. සද්දවිචාගරො ගලොගක පියරූපං

සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා

නිවිසති.  න්ධවිචාගරො ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා 

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. රසවිචාගරො ගලොගක

පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ

නිවිසමානානිවිසති. ග ොට්ඨබ්බ්විචාගරොගලොගකපියරූපංසාතරූපං. එත්ගථසා

තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. ධම්මවිචාගරො

ගලොගකපියරූපංසාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථ

නිවිසමානානිවිසති. 

ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛසමුදයංඅරියසච්චං’’. 

3. නිකරොධසච්චං 
204. තත්ථකතමං දුක්ඛනිගරොධං අරියසච්චං? ගයොතස්සාගයෙතණ්හාය

අගසසවිරා නිගරොගධොචාග ො පටිනිස්සග්ග ොමුත්තිඅනාලගයො. 

සා ගඛොපගනසාතණ්හාකත්ථපහීයමානාපහීයති, කත්ථනිරුජ්ඣමානා

නිරුජ්ඣති? යං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං, එත්ගථසා තණ්හා පහීයමානා 

පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

කිඤ්ච ගලොගක පියරූපං සාතරූපං? චක්ඛුං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. 

එත්ගථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති. 

ගසොතං ගලොගක…ගප.… ඝානං ගලොගක… ජිව්හා ගලොගක… කාගයො

ගලොගක… මගනො ගලොගකපියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසාතණ්හා පහීයමානා

පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

රූපා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති, 

එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. සද්දා ගලොගක…ගප.…  න්ධා ගලොගක… 

රසා ගලොගක… ග ොට්ඨබ්බ්ා ගලොගක… ධම්මා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. 

එත්ගථසාතණ්හාපහීයමානාපහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 
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චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා

පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති. ගසොතවිඤ්ඤාණං 

ගලොගක…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණං ගලොගක… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං ගලොගක… 

කායවිඤ්ඤාණං ගලොගක… මගනොවිඤ්ඤාණං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. 

එත්ගථසාතණ්හාපහීයමානාපහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

චක්ඛුසම් ස්ගසොගලොගකපියරූපංසාතරූපං. එත්ගථසාතණ්හා පහීයමානා

පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. ගසොතසම් ස්ගසොගලොගක…ගප.… 

ඝානසම් ස්ගසො ගලොගක… ජිව්හාසම් ස්ගසො ගලොගක… කායසම් ස්ගසො

ගලොගක… මගනොසම් ස්ගසො ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා

පහීයමානාපහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති. 

චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා 

පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති. ගසොතසම් ස්සජා

ගෙදනා ගලොගක…ගප.… ඝානසම් ස්සජා ගෙදනා ගලොගක… 

ජිව්හාසම් ස්සජා ගෙදනා ගලොගක… කායසම් ස්සජා ගෙදනා ගලොගක… 

මගනොසම් ස්සජා ගෙදනා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා

පහීයමානාපහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

රූපසඤ්ඤාගලොගක… සද්දසඤ්ඤාගලොගක…  න්ධසඤ්ඤාගලොගක… 

රසසඤ්ඤා ගලොගක… ග ොට්ඨබ්බ්සඤ්ඤා ගලොගක… ධම්මසඤ්ඤා ගලොගක

පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසාතණ්හාපහීයමානාපහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානා 

නිරුජ්ඣති. 

රූපසඤ්ගචතනා ගලොගක… සද්දසඤ්ගචතනා ගලොගක… 

 න්ධසඤ්ගචතනා ගලොගක… රසසඤ්ගචතනා ගලොගක… 

ග ොට්ඨබ්බ්සඤ්ගචතනා ගලොගක… ධම්මසඤ්ගචතනා ගලොගක පියරූපං

සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා

නිරුජ්ඣති. 

රූපතණ්හා ගලොගක… සද්දතණ්හා ගලොගක…  න්ධතණ්හා ගලොගක… 

රසතණ්හා ගලොගක… ග ොට්ඨබ්බ්තණ්හා ගලොගක… ධම්මතණ්හා ගලොගක

පියරූපංසාතරූපං. එත්ගථසාතණ්හා පහීයමානාපහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානා

නිරුජ්ඣති. 

රූපවිතක්ගකො ගලොගක… සද්දවිතක්ගකො ගලොගක…  න්ධවිතක්ගකො

ගලොගක… රසවිතක්ගකො ගලොගක… ග ොට්ඨබ්බ්විතක්ගකො ගලොගක… 
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ධම්මවිතක්ගකො ගලොගක පියරූපං සාතරූපං. එත්ගථසා තණ්හා පහීයමානා

පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති. 

රූපවිචාගරොගලොගක… සද්දවිචාගරොගලොගක…  න්ධවිචාගරොගලොගක… 

රසවිචාගරො ගලොගක… ග ොට්ඨබ්බ්විචාගරොගලොගක… ධම්මවිචාගරොගලොගක

පියරූපංසාතරූපං. එත්ගථසාතණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානා

නිරුජ්ඣති. 

ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛනිගරොධංඅරියසච්චං’’. 

4. මග්ගසච්චං 
205. තත්ථ කතමං දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං? අයගමෙ

අරිගයො අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො, ගසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, 

සම්මාොචා, සම්මාකම්මන්ගතො, සම්මාආජීගෙො, සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, 

සම්මාසමාධි. 

තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? දුක්ගඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදගය ඤාණං, 

දුක්ඛනිගරොගධඤාණං, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායඤාණං– අයංවුච්චති 

‘‘සම්මාදිට්ඨි’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසඞ්කප්ගපො? ගනක්ඛම්මසඞ්කප්ගපො, 

අබ්යාපාදසඞ්කප්ගපො, අවිහිංසාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති ‘‘සම්මාසඞ්කප්ගපො’’. 

තත්ථ කතමාසම්මාොචා? මුසාොදාගෙරමණී, පිසුණායොචායගෙරමණී, 

 රුසාය ොචාය ගෙරමණී, සම් ප්පලාපා ගෙරමණී – අයං වුච්චති 

‘‘සම්මාොචා’’. 

තත්ථකතගමොසම්මාකම්මන්ගතො? පාණාතිපාතාගෙරමණී, අදින්නාදානා 

ගෙරමණී, කාගමසුමිච්ඡාචාරාගෙරමණී– අයංවුච්චති‘‘සම්මාකම්මන්ගතො’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාආජීගෙො? ඉධ අරියසාෙගකො මිච්ඡාආජීෙං පහාය

සම්මාආජීගෙනජීවිකංකප්ගපති– අයංවුච්චති ‘‘සම්මාආජීගෙො’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාොයාගමො? ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං

අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජගනති, ොයමති, වීරියං ආරභති, 

චිත්තං පග් ණ්හාති, පදහති. උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

පහානායඡන්දංජගනති, ොයමති, වීරියංආරභති, චිත්තංපග් ණ්හාති, පදහති. 

අනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාදායඡන්දංජගනති, ොයමති, වීරියං
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ආරභති, චිත්තංපග් ණ්හාති, පදහති. උප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඨිතියා

අසම්ගමොසාය භිගයයොභාොය ගෙපුල්ලාය භාෙනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජගනති, 

ොයමති, වීරියං ආරභති, චිත්තං පග් ණ්හාති, පදහති. අයං වුච්චති

‘‘සම්මාොයාගමො’’. 

තත්ථ කතමා සම්මාසති? ඉධ භික්ඛු කාගය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී

සම්පජාගනො සතිමා, විගනයය ගලොගක අභිජ්ඣාගදොමනස්සං. 

ගෙදනාසු…ගප.… චිත්ගත…ගප.… ධම්ගමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී

සම්පජාගනො සතිමා, විගනයය ගලොගක අභිජ්ඣාගදොමනස්සං. අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසති’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසමාධි? ඉධ භික්ඛු විවිච්ගචෙ කාගමහි, විවිච්ච 

අකුසගලහි ධම්ගමහි, සවිතක්කං සවිචාරං විගෙකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා, අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං, 
ගචතගසො එගකොදිභාෙං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති. පීතියා ච විරා ා, උගපක්ඛගකො ච විහරති, සගතො ච

සම්පජාගනො, සුඛඤ්ච කාගයන පටිසංගෙගදති, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – 

‘‘උගපක්ඛගකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති, තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. 

සුඛස්ස ච පහානා, දුක්ඛස්ස ච පහානා, පුබ්ගබ්ෙ ගසොමනස්සගදොමනස්සානං

අත්ථඞ් මා, අදුක්ඛමසුඛං උගපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරති. අයංවුච්චති ‘‘සම්මාසමාධි’’. 

ඉදං වුච්චති‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපදා අරියසච්චං’’. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
206. චත්තාරි සච්චානි – දුක්ඛං, දුක්ඛසමුදගයො, දුක්ඛනිගරොගධො, 

දුක්ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපදා. 

තත්ථකතගමොදුක්ඛසමුදගයො? තණ්හා– අයංවුච්චති ‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 

තත්ථකතමං දුක්ඛං? අෙගසසාචකිගලසා, අෙගසසාච අකුසලාධම්මා, 

තීණිචකුසලමූලානිසාසොනි, අෙගසසා ච සාසොකුසලා ධම්මා, සාසො ච

කුසලාකුසලානං ධම්මානංවිපාකා, ගයචධම්මාකිරියාගනෙකුසලානාකුසලා

නචකම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්ච රූපං– ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛං’’. 
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තත්ථ කතගමො දුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හාය පහානං – අයං වුච්චති 

‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය 
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා, විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය අට්ඨඞ්ගිගකො

මග්ග ොගහොති සම්මාදිට්ඨි…ගප.… සම්මාසමාධි. 

තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො 
ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං– අයංවුච්චති‘‘සම්මාදිට්ඨි’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසඞ්කප්ගපො? ගයො තක්ගකො විතක්ගකො…ගප.… 

සම්මාසඞ්කප්ගපො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති 

‘‘සම්මාසඞ්කප්ගපො’’. 

තත්ථ කතමා සම්මාොචා? යා චතූහි ෙචීදුච්චරිගතහිආරතිවිරති පටිවිරති

ගෙරමණී [ගෙරමණි (ක.) එෙමුපරිපි] අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති

ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො සම්මාොචා මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – 

අයංවුච්චති‘‘සම්මාොචා’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාකම්මන්ගතො? යා තීහි කායදුච්චරිගතහිආරති විරති
පටිවිරති ගෙරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො

ගසතුඝාගතො සම්මාකම්මන්ගතො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාකම්මන්ගතො’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාආජීගෙො? යා මිච්ඡා ආජීො ආරති විරති පටිවිරති 
ගෙරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො

සම්මාආජීගෙො මග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– අයංවුච්චති ‘‘සම්මාආජීගෙො’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාොයාගමො? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො 

[විරියාරම්ගභො (සී. සයා.)] …ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො

මග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– අයංවුච්චති ‘‘සම්මාොයාගමො’’. 

තත්ථ කතමා සම්මාසති? යා සති අනුස්සති…ගප.… සම්මාසති 

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසති’’. 
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තත්ථ කතගමො සම්මාසමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති…ගප.… 

සම්මාසමාධි සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං

වුච්චති ‘‘සම්මාසමාධි’’. අයංවුච්චති‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපදා’’. අෙගසසා

ධම්මා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායසම්පයුත්තා. 

207. තත්ථකතගමො දුක්ඛසමුදගයො? තණ්හාචඅෙගසසාචකිගලසා– අයං

වුච්චති‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 

තත්ථකතමං දුක්ඛං? අෙගසසා ච අකුසලා ධම්මා, තීණි චකුසලමූලානි 

සාසොනි, අෙගසසා ච සාසො කුසලා ධම්මා, සාසො ච කුසලාකුසලානං

ධම්මානං විපාකා, ගය ච ධම්මා කිරියා ගනෙ කුසලා නාකුසලා න ච

කම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්චරූපං– ඉදංවුච්චති ‘‘දුක්ඛං’’. 

තත්ථ කතගමො දුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හායච, අෙගසසානඤ්චකිගලසානං 

පහානං– අයං වුච්චති‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය 
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා, විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය අට්ඨඞ්ගිගකො

මග්ග ො ගහොති – සම්මාදිට්ඨි…ගප.… සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති – 

‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා’’. අෙගසසා ධම්මා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා

පටිපදායසම්පයුත්තා. 

208. තත්ථ කතගමො දුක්ඛසමුදගයො? තණ්හා ච අෙගසසා ච කිගලසා, 

අෙගසසාචඅකුසලාධම්මා– අයංවුච්චති ‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 

තත්ථකතමං දුක්ඛං? තීණිචකුසලමූලානිසාසොනි, අෙගසසාචසාසො 

කුසලා ධම්මා, සාසො ච කුසලාකුසලානං ධම්මානං විපාකා, ගය ච ධම්මා

කිරියා ගනෙ කුසලා නාකුසලා න ච කම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්ච රූපං – ඉදං

වුච්චති‘‘දුක්ඛං’’. 

තත්ථකතගමොදුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හායච, අෙගසසානඤ්චකිගලසානං, 

අෙගසසානඤ්ච අකුසලානං ධම්මානං පහානං – අයං වුච්චති

‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය 
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය
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පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය අට්ඨඞ්ගිගකො

මග්ග ො ගහොති – සම්මාදිට්ඨි…ගප.… සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති

‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා’’. අෙගසසා ධම්මා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා

පටිපදායසම්පයුත්තා. 

209. තත්ථ කතගමො දුක්ඛසමුදගයො? තණ්හා ච අෙගසසා ච කිගලසා, 

අෙගසසා ච අකුසලා ධම්මා, තීණි ච කුසලමූලානි සාසොනි – අයං වුච්චති

‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 

තත්ථ කතමං දුක්ඛං? අෙගසසා ච සාසො කුසලා ධම්මා, සාසො ච 

කුසලාකුසලානංධම්මානංවිපාකා, ගයචධම්මාකිරියාගනෙකුසලානාකුසලා

නච කම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්චරූපං– ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛං’’. 

තත්ථ කතගමො දුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හායච, අෙගසසානඤ්චකිගලසානං, 

අෙගසසානඤ්ච අකුසලානං ධම්මානං, තිණ්ණඤ්ච කුසලමූලානං සාසොනං

පහානං– අයංවුච්චති‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය 
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය අට්ඨඞ්ගිගකො

මග්ග ො ගහොති – සම්මාදිට්ඨි…ගප.… සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති

‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා’’. අෙගසසා ධම්මා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා

පටිපදාය සම්පයුත්තා. 

210. තත්ථ කතගමො දුක්ඛසමුදගයො? තණ්හා ච, අෙගසසා ච කිගලසා, 

අෙගසසාචඅකුසලාධම්මා, තීණිච කුසලමූලානිසාසොනි, අෙගසසාචසාසො

කුසලාධම්මා– අයංවුච්චති ‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 

තත්ථ කතමං දුක්ඛං? සාසො කුසලාකුසලානං ධම්මානං විපාකා, ගය ච 

ධම්මාකිරියාගනෙකුසලානාකුසලානචකම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්චරූපං– ඉදං

වුච්චති ‘‘දුක්ඛං’’. 

තත්ථකතගමොදුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හායච, අෙගසසානඤ්චකිගලසානං, 

අෙගසසානඤ්ච අකුසලානං ධම්මානං, තිණ්ණඤ්ච කුසලමූලානං සාසොනං, 
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අෙගසසානඤ්ච සාසොනං කුසලානං ධම්මානං පහානං – අයං වුච්චති

‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා, විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය අට්ඨඞ්ගිගකො

මග්ග ො ගහොති – සම්මාදිට්ඨි…ගප.… සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති

‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා’’. අෙගසසා ධම්මා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා

පටිපදායසම්පයුත්තා. 

211. චත්තාරි සච්චානි – දුක්ඛං, දුක්ඛසමුදගයො, දුක්ඛනිගරොගධො, 

දුක්ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපදා. 

තත්ථ කතගමො දුක්ඛසමුදගයො? තණ්හා– අයංවුච්චති‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 

තත්ථකතමං දුක්ඛං? අෙගසසාචකිගලසා, අෙගසසාච අකුසලාධම්මා, 

තීණිචකුසලමූලානිසාසොනි, අෙගසසා ච සාසොකුසලා ධම්මා, සාසො ච

කුසලාකුසලානං ධම්මානංවිපාකා, ගයචධම්මාකිරියාගනෙකුසලානාකුසලා

නචකම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්ච රූපං– ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛං’’. 

තත්ථ කතගමො දුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හාය පහානං – අයං වුච්චති 

‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය 
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා, විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරතිදුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමගයපඤ්චඞ්ගිගකො

මග්ග ො ගහොති – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, 

සම්මාසමාධි. 

තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො 
ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං– අයංවුච්චති‘‘සම්මාදිට්ඨි’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසඞ්කප්ගපො? ගයො තක්ගකො විතක්ගකො…ගප.… 

සම්මාසඞ්කප්ගපො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති 

‘‘සම්මාසඞ්කප්ගපො’’. 
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තත්ථ කතගමො සම්මාොයාගමො? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං

වුච්චති‘‘සම්මාොයාගමො’’. 

තත්ථ කතමා සම්මාසති? යා සති අනුස්සති…ගප.… සම්මාසති 

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසති’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති…ගප.… සම්මාසමාධි 

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසමාධි’’. අයංවුච්චති‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපදා’’. අෙගසසාධම්මා

දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා පටිපදායසම්පයුත්තා. 

212. තත්ථ කතගමො දුක්ඛසමුදගයො? තණ්හා ච, අෙගසසා ච කිගලසා, 

අෙගසසාචඅකුසලා ධම්මා, තීණිචකුසලමූලානිසාසොනි, අෙගසසාචසාසො

කුසලා ධම්මා– අයංවුච්චති‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 

තත්ථ කතමං දුක්ඛං? සාසො කුසලාකුසලානං ධම්මානං විපාකා, ගය ච 

ධම්මාකිරියාගනෙකුසලානාකුසලානචකම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්චරූපං– ඉදං

වුච්චති ‘‘දුක්ඛං’’. 

තත්ථකතගමොදුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හායච, අෙගසසානඤ්චකිගලසානං, 

අෙගසසානඤ්ච අකුසලානං ධම්මානං, තිණ්ණඤ්ච කුසලමූලානං සාසොනං, 

අෙගසසානඤ්ච සාසොනං කුසලානං ධම්මානං පහානං – අයං වුච්චති 

‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය 
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා, විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරතිදුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමගයපඤ්චඞ්ගිගකො

මග්ග ො ගහොති – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, 

සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති ‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා’’. අෙගසසා ධම්මා

දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියාපටිපදාය සම්පයුත්තා. 

213. චත්තාරි සච්චානි – දුක්ඛං, දුක්ඛසමුදගයො, දුක්ඛනිගරොගධො, 

දුක්ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපදා. 

තත්ථකතගමොදුක්ඛසමුදගයො? තණ්හා– අයංවුච්චති ‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 
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තත්ථකතමං දුක්ඛං? අෙගසසාචකිගලසා, අෙගසසාච අකුසලාධම්මා, 

තීණිචකුසලමූලානිසාසොනි, අෙගසසා ච සාසොකුසලා ධම්මා, සාසො ච

කුසලාකුසලානං ධම්මානංවිපාකා, ගයචධම්මාකිරියාගනෙකුසලානාකුසලා

නචකම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්ච රූපං– ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛං’’. 

තත්ථ කතගමො දුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හාය පහානං – අයං වුච්චති 

‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. අයං වුච්චති ‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී

පටිපදා’’. 

214. තත්ථ කතගමො දුක්ඛසමුදගයො? තණ්හා ච, අෙගසසා ච කිගලසා, 

අෙගසසාචඅකුසලාධම්මා, තීණිච කුසලමූලානිසාසොනි, අෙගසසාචසාසො

කුසලාධම්මා– අයංවුච්චති ‘‘දුක්ඛසමුදගයො’’. 

තත්ථ කතමං දුක්ඛං? සාසො කුසලාකුසලානං ධම්මානං විපාකා, ගය ච 

ධම්මාකිරියාගනෙකුසලානාකුසලානචකම්මවිපාකා, සබ්බ්ඤ්චරූපං– ඉදං

වුච්චති ‘‘දුක්ඛං’’. 

තත්ථකතගමොදුක්ඛනිගරොගධො? තණ්හායච, අෙගසසානඤ්චකිගලසානං, 

අෙගසසානඤ්ච අකුසලානං ධම්මානං, තිණ්ණඤ්ච කුසලමූලානං සාසොනං, 

අෙගසසානඤ්ච සාසොනං කුසලානං ධම්මානං පහානං – අයං වුච්චති

‘‘දුක්ඛනිගරොගධො’’. 

තත්ථ කතමා දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. අයං වුච්චති ‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනී 

පටිපදා’’. 

අභිධම්මභාජනීයං. 
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3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
215. චත්තාරි අරියසච්චානි– දුක්ඛංඅරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයංඅරියසච්චං, 

දුක්ඛනිගරොධං අරියසච්චං, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්චං. 

216. චතුන්නං අරියසච්චානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කතිඅරණා? 

1. තිෙං 
217. සමුදයසච්චං අකුසලං. මග් සච්චංකුසලං. නිගරොධසච්චං අබ්යාකතං. 

දුක්ඛසච්චං සියා කුසලං, සියා අකුසලං, සියා අබ්යාකතං. ද්ගෙ සච්චා සියා

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. 

නිගරොධසච්චංනෙත්තබ්බ්ං– ‘‘සුඛායගෙදනායසම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘දුක්ඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ත’’න්තිපි. 

දුක්ඛසච්චං සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තං, සියාඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තං, සියානෙත්තබ්බ්ං– 

‘‘සුඛායගෙදනායසම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘දුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්ත’’න්තිපි, 

‘‘අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ත’’න්තිපි. ද්ගෙසච්චාවිපාකධම්මධම්මා. 

නිගරොධසච්චංගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මං. දුක්ඛසච්චංසියාවිපාකං, සියා 

විපාකධම්මධම්මං, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මං. සමුදයසච්චං 

අනුපාදින්නුපාදානියං. ද්ගෙසච්චා අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. දුක්ඛසච්චංසියා

උපාදින්නුපාදානියං, සියාඅනුපාදින්නුපාදානියං. 

සමුදයසච්චං සංකිලිට්ඨසංකිගලසිකං. ද්ගෙ සච්චා 

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. දුක්ඛසච්චං සියා සංකිලිට්ඨසංකිගලසිකං, සියා

අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකං. සමුදයසච්චං සවිතක්කසවිචාරං. නිගරොධසච්චං

අවිතක්කඅවිචාරං. මග් සච්චං සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා 

අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියා අවිතක්කඅවිචාරං. දුක්ඛසච්චං සියා

සවිතක්කසවිචාරං, සියාඅවිතක්කවිචාරමත්තං, සියාඅවිතක්කඅවිචාරං, සියාන

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘සවිතක්කසවිචාර’’න්තිපි, ‘‘අවිතක්කවිචාරමත්ත’’න්තිපි, 

‘‘අවිතක්කඅවිචාර’’න්තිපි. ද්ගෙ සච්චා සියා පීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, 

සියා උගපක්ඛාසහ තා. නිගරොධසච්චං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘පීතිසහ ත’’න්තිපි, 

‘‘සුඛසහ ත’’න්තිපි, ‘‘උගපක්ඛාසහ ත’’න්තිපි. දුක්ඛසච්චංසියාපීතිසහ තං, 

සියා සුඛසහ තං, සියා උගපක්ඛාසහ තං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘පීතිසහ ත’’න්තිපි, ‘‘සුඛසහ ත’’න්තිපි, ‘‘උගපක්ඛාසහ ත’’න්තිපි. 
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ද්ගෙ සච්චා ගනෙ දස්සගනනන භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. සමුදයසච්චං සියා 

දස්සගනනපහාතබ්බ්ං, සියාභාෙනායපහාතබ්බ්ං. දුක්ඛසච්චංසියාදස්සගනන

පහාතබ්බ්ං, සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ං, සියා ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ං. ද්ගෙ සච්චා ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. 

සමුදයසච්චං සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකං, සියා භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකං. දුක්ඛසච්චං සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකං, සියා

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකං, සියා ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය 

පහාතබ්බ්ගහතුකං. සමුදයසච්චං ආචය ාමි. මග් සච්චං අපචය ාමි. 

නිගරොධසච්චං ගනොචය ාමිනාපචය ාමි. දුක්ඛසච්චං සියා ආචය ාමි, සියා 

ගනොචය ාමිනාපචය ාමි. මග් සච්චං ගසක්ඛං. තීණි සච්චානි

ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. සමුදයසච්චං පරිත්තං. ද්ගෙ සච්චා අප්පමාණා. 

දුක්ඛසච්චං සියා පරිත්තං, සියා මහග් තං. නිගරොධසච්චං අනාරම්මණං. 

මග් සච්චං අප්පමාණාරම්මණං. සමුදයසච්චං සියා පරිත්තාරම්මණං, සියා

මහග් තාරම්මණං න අප්පමාණාරම්මණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘පරිත්තාරම්මණ’’න්තිපි, ‘‘මහග් තාරම්මණ’’න්තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා

පරිත්තාරම්මණං, සියා මහග් තාරම්මණං, සියා අප්පමාණාරම්මණං, සියා න

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘පරිත්තාරම්මණ’’න්තිපි, ‘‘මහග් තාරම්මණ’’න්තිපි, 

‘‘අප්පමාණාරම්මණ’’න්තිපි. 

සමුදයසච්චං හීනං. ද්ගෙ සච්චා පණීතා. දුක්ඛසච්චං සියා හීනං, සියා

මජ්ඣිමං. නිගරොධසච්චං අනියතං. මග් සච්චං සම්මත්තනියතං. ද්ගෙ සච්චා

සියාමිච්ඡත්තනියතා, සියාඅනියතා. නිගරොධසච්චං අනාරම්මණං. සමුදයසච්චං

න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘මග් ාරම්මණ’’න්තිපි, ‘‘මග් ගහතුක’’න්තිපි, 

‘‘මග් ාධිපතී’’තිපි. මග් සච්චං න මග් ාරම්මණං මග් ගහතුකං, සියා

මග් ාධිපති, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘මග් ාධිපතී’’ති. දුක්ඛසච්චං සියා

මග් ාරම්මණං න මග් ගහතුකං, සියා මග් ාධිපති, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘මග් ාරම්මණ’’න්තිපි, ‘‘මග් ාධිපතී’’තිපි. ද්ගෙසච්චාසියා උප්පන්නා, සියා

අනුප්පන්නා, නෙත්තබ්බ්ා– ‘‘උප්පාදිගනො’’ති. නිගරොධසච්චංන ෙත්තබ්බ්ං– 

‘‘උප්පන්න’’න්තිපි, ‘‘අනුප්පන්න’’න්තිපි, ‘‘උප්පාදී’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා

උප්පන්නං, සියා අනුප්පන්නං, සියාඋප්පාදි. තීණිසච්චානි සියා අතීතා, සියා

අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා. නිගරොධසච්චංන ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘අතීත’’න්තිපි, 

‘‘අනා ත’’න්තිපි, ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්තිපි. නිගරොධසච්චං අනාරම්මණං. 

මග් සච්චං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘අතීතාරම්මණ’’න්තිපි, 

‘‘අනා තාරම්මණ’’න්තිපි, ‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණ’’න්තිපි. ද්ගෙ සච්චා සියා

අතීතාරම්මණා, සියා අනා තාරම්මණා, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘අතීතාරම්මණා’’තිපි, ‘‘අනා තාරම්මණා’’තිපි, 
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‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණා’’තිපි. නිගරොධසච්චං බ්හිද්ධා. තීණි සච්චානි සියා

අජ්ඣත්තා, සියාබ්හිද්ධා, සියාඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. නිගරොධසච්චං අනාරම්මණං. 

මග් සච්චං බ්හිද්ධාරම්මණං. සමුදයසච්චං සියා අජ්ඣත්තාරම්මණං, සියා

බ්හිද්ධාරම්මණං, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණං. දුක්ඛසච්චං සියා 

අජ්ඣත්තාරම්මණං, සියා බ්හිද්ධාරම්මණං, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණං, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘අජ්ඣත්තාරම්මණ’’න්තිපි, ‘‘බ්හිද්ධාරම්මණ’’න්තිපි, 

‘‘අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණ’’න්තිපි. තීණි සච්චානි අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

දුක්ඛසච්චං සියා සනිදස්සනසප්පටිඝං, සියා අනිදස්සනසප්පටිඝං, සියා

අනිදස්සනඅප්පටිඝං. 

2. දුෙං 
218. සමුදයසච්චංගහතු. නිගරොධසච්චංනගහතු. ද්ගෙසච්චාසියාගහතූ, 

සියා න ගහතූ. ද්ගෙ සච්චා සගහතුකා. නිගරොධසච්චං අගහතුකං. දුක්ඛසච්චං

සියාසගහතුකං, සියාඅගහතුකං. ද්ගෙසච්චාගහතුසම්පයුත්තා. නිගරොධසච්චං

ගහතුවිප්පයුත්තං. දුක්ඛසච්චං සියා ගහතුසම්පයුත්තං, සියා ගහතුවිප්පයුත්තං. 

සමුදයසච්චංගහතුගචෙසගහතුකඤ්ච. නිගරොධසච්චංනෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ගහතු

ගචෙ සගහතුකඤ්චා’’තිපි, ‘‘සගහතුකඤ්ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. මග් සච්චං

සියාගහතුගචෙසගහතුකඤ්ච, සියා සගහතුකඤ්ගචෙනචගහතු. දුක්ඛසච්චං

සියා ගහතු ගචෙ සගහතුකඤ්ච, සියා සගහතුකඤ්ගචෙ න ච ගහතු, සියා න

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ගහතු ගචෙ සගහතුකඤ්චා’’තිපි, ‘‘සගහතුකඤ්ගචෙ න ච

ගහතූ’’තිපි. සමුදයසච්චං ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තඤ්ච. නිගරොධසච්චං න

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, 

‘‘ගහතුසම්පයුත්තඤ්ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. මග් සච්චං සියා ගහතු ගචෙ 

ගහතුසම්පයුත්තඤ්ච, සියා ගහතුසම්පයුත්තඤ්ගචෙ න ච ගහතු. දුක්ඛසච්චං

සියා ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තඤ්ච, සියා ගහතුසම්පයුත්තඤ්ගචෙ න ච

ගහතු, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, 

‘‘ගහතුසම්පයුත්තඤ්ගචෙනචගහතූ’’තිපි. නිගරොධසච්චංනගහතුඅගහතුකං. 

සමුදයසච්චං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘න ගහතුසගහතුක’’න්තිපි, ‘‘න

ගහතුඅගහතුක’’න්තිපි. මග් සච්චංසියානගහතුසගහතුකං, සියානෙත්තබ්බ්ං

– ‘‘න ගහතුසගහතුක’’න්තිපි, ‘‘නගහතුඅගහතුක’’න්තිපි. දුක්ඛසච්චංසියාන

ගහතුසගහතුකං, සියා න ගහතුඅගහතුකං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘න

ගහතුසගහතුක’’න්තිපි, ‘‘න ගහතුඅගහතුක’’න්තිපි. 

තීණි සච්චානි සප්පච්චයා. නිගරොධසච්චං අප්පච්චයං. තීණි සච්චානි

සඞ්ඛතා. නිගරොධසච්චංඅසඞ්ඛතං. තීණිසච්චානි අනිදස්සනා. දුක්ඛසච්චංසියා

සනිදස්සනං, සියා අනිදස්සනං. තීණි සච්චානි අප්පටිඝා. දුක්ඛසච්චං සියා
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සප්පටිඝං, සියාඅප්පටිඝං. තීණිසච්චානිඅරූපානි. දුක්ඛසච්චංසියාරූපං, සියා

අරූපං. ද්ගෙසච්චා ගලොකියා. ද්ගෙසච්චාගලොකුත්තරා; ගකනචිවිඤ්ගඤයයා, 

ගකනචිනවිඤ්ගඤයයා. 

සමුදයසච්චංආසගෙො. ද්ගෙසච්චාගනොආසො. දුක්ඛසච්චංසියා ආසගෙො, 

සියා ගනොආසගෙො. ද්ගෙ සච්චා සාසො. ද්ගෙ සච්චා අනාසො. සමුදයසච්චං

ආසෙසම්පයුත්තං. ද්ගෙ සච්චා ආසෙවිප්පයුත්තා. දුක්ඛසච්චං සියා 

ආසෙසම්පයුත්තං, සියා ආසෙවිප්පයුත්තං. සමුදයසච්චං ආසගෙො ගචෙ

සාසෙඤ්ච. ද්ගෙ සච්චානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසොගචෙසාසොචා’’තිපි, ‘‘සාසො

ගචෙ ගනො ච ආසො’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා ආසගෙො ගචෙ සාසෙඤ්ච, සියා

සාසෙඤ්ගචෙ ගනො ච ආසගෙො. සමුදයසච්චං ආසගෙො ගචෙ

ආසෙසම්පයුත්තඤ්ච. ද්ගෙ සච්චා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ආසො ගචෙ

ආසෙසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසො’’තිපි. 

දුක්ඛසච්චං සියා ආසගෙො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තඤ්ච, සියා

ආසෙසම්පයුත්තඤ්ගචෙගනොචආසගෙො, සියානෙත්තබ්බ්ං– ‘‘ආසගෙොගචෙ

ආසෙසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, ‘‘ආසෙසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො චආසගෙො’’තිපි. 

ද්ගෙ සච්චා ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො. සමුදයසච්චං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙ’’න්තිපි, ‘‘ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසෙ’’න්තිපි. 

දුක්ඛසච්චං සියා ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙ’’න්තිපි, ‘‘ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසෙ’’න්තිපි. 

සමුදයසච්චංසංගයොජනං. ද්ගෙසච්චාගනොසංගයොජනා. දුක්ඛසච්චං සියා

සංගයොජනං, සියා ගනො සංගයොජනං. ද්ගෙ සච්චා සංගයොජනියා. ද්ගෙ සච්චා

අසංගයොජනියා. සමුදයසච්චං සංගයොජනසම්පයුත්තං. ද්ගෙ සච්චා

සංගයොජනවිප්පයුත්තා. දුක්ඛසච්චං සියා සංගයොජනසම්පයුත්තං, සියා

සංගයොජනවිප්පයුත්තං. සමුදයසච්චංසංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනියඤ්ච. ද්ගෙ

සච්චා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනා ගචෙ සංගයොජනියා චා’’තිපි, 

‘‘සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච සංගයොජනා’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා

සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනියඤ්ච, සියා සංගයොජනියඤ්ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනං. සමුදයසච්චං සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ච. ද්ගෙ

සච්චා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනා ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච සංගයොජනා’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා

සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ච, සියා 

සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච සංගයොජනං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, 

‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච සංගයොජන’’න්තිපි. ද්ගෙ සච්චා
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සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා. සමුදයසච්චං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිය’’න්තිපි, 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිය’’න්තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා 

සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිය’’න්තිපි, 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිය’’න්තිපි. 

සමුදයසච්චං න්ගථො. ද්ගෙසච්චාගනො න්ථා. දුක්ඛසච්චංසියා  න්ගථො, 

සියා ගනො  න්ගථො. ද්ගෙ සච්චා  න්ථනියා. ද්ගෙ සච්චා අ න්ථනියා. ද්ගෙ 

සච්චා  න්ථවිප්පයුත්තා. ද්ගෙ සච්චා සියා  න්ථසම්පයුත්තා, සියා 

 න්ථවිප්පයුත්තා. සමුදයසච්චං  න්ගථො ගචෙ න්ථනියඤ්ච. ද්ගෙසච්චාන 

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථා ගචෙ  න්ථනියා චා’’තිපි, ‘‘ න්ථනියා ගචෙ ගනො ච

 න්ථා’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා  න්ගථො ගචෙ  න්ථනියඤ්ච, සියා

 න්ථනියඤ්ගචෙ ගනො ච  න්ගථො. සමුදයසච්චං  න්ගථො ගචෙ

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ච, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ න්ගථො ගචෙ

 න්ථසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, ‘‘ න්ථසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනොච න්ගථො’’තිපි. 

ද්ගෙ සච්චා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථා ගචෙ  න්ථසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘ න්ථසම්පයුත්තාගචෙගනොච න්ථා’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා න්ගථොගචෙ

 න්ථසම්පයුත්තඤ්ච, සියා  න්ථසම්පයුත්තඤ්ගචෙගනොච න්ගථො, සියාන

ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ න්ගථො ගචෙ  න්ථසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, 

‘‘ න්ථසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච  න්ගථො’’තිපි. ද්ගෙ සච්චා

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා. ද්ගෙ සච්චා සියා  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා’’තිපි, 

‘‘ න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා’’තිපි. 

සමුදයසච්චංඔගඝො…ගප.… ගයොග ො…ගප.… නීෙරණං. ද්ගෙසච්චාගනො

නීෙරණා. දුක්ඛසච්චං සියා නීෙරණං, සියා ගනො නීෙරණං. ද්ගෙ සච්චා

නීෙරණියා ද්ගෙ සච්චා අනීෙරණියා. සමුදයසච්චං නීෙරණසම්පයුත්තං. ද්ගෙ

සච්චා නීෙරණවිප්පයුත්තා. දුක්ඛසච්චං සියා නීෙරණසම්පයුත්තං, සියා 

නීෙරණවිප්පයුත්තං. සමුදයසච්චංනීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණියඤ්ච. ද්ගෙසච්චා

න ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘නීෙරණාගචෙනීෙරණියාචා’’තිපි, ‘‘නීෙරණියාගචෙගනොච

නීෙරණා’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණියඤ්ච, සියා

නීෙරණියඤ්ගචෙ ගනො ච නීෙරණං. සමුදයසච්චං නීෙරණඤ්ගචෙ

නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ච. ද්ගෙ සච්චා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණා ගචෙ

නීෙරණසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච 

නීෙරණා’’තිපි. දුක්ඛසච්චංසියානීෙරණඤ්ගචෙනීෙරණසම්පයුත්තඤ්ච, සියා 
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නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච නීෙරණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ගචෙ

ගනො ච නීෙරණ’’න්තිපි. ද්ගෙ සච්චා නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා. 

සමුදයසච්චං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණිය’’න්තිපි, 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණිය’’න්තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා

නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණිය’’න්තිපි, 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණිය’’න්තිපි. 

තීණි සච්චානි ගනො පරාමාසා. දුක්ඛසච්චං සියා පරාමාගසො, සියා ගනො 

පරාමාගසො. ද්ගෙ සච්චා පරාමට්ඨා. ද්ගෙ සච්චා අපරාමට්ඨා. ද්ගෙ සච්චා 

පරාමාසවිප්පයුත්තා. සමුදයසච්චං සියා පරාමාසසම්පයුත්තං, සියා 

පරාමාසවිප්පයුත්තං. දුක්ඛසච්චං සියා පරාමාසසම්පයුත්තං, සියා 

පරාමාසවිප්පයුත්තං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘පරාමාසසම්පයුත්ත’’න්තිපි, 

‘‘පරාමාසවිප්පයුත්ත’’න්තිපි. සමුදයසච්චංනෙත්තබ්බ්ං – ‘‘පරාමාගසො ගචෙ 

පරාමට්ඨඤ්චා’’ති, පරාමට්ඨඤ්ගචෙ ගනො ච පරාමාගසො. ද්ගෙ සච්චා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසා ගචෙ පරාමට්ඨා චා’’තිපි, ‘‘පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච 

පරාමාසා’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා පරාමාගසො ගචෙ පරාමට්ඨඤ්ච, සියා

පරාමට්ඨඤ්ගචෙ ගනො ච පරාමාගසො. ද්ගෙ සච්චා

පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා. ද්ගෙසච්චාසියා පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා, 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා’’තිපි, 

‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා’’තිපි. 

ද්ගෙ සච්චා සාරම්මණා. නිගරොධසච්චං අනාරම්මණං. දුක්ඛසච්චං සියා

සාරම්මණං, සියා අනාරම්මණං. තීණිසච්චානි ගනො චිත්තා. දුක්ඛසච්චං සියා

චිත්තං, සියාගනොචිත්තං. ද්ගෙසච්චාගචතසිකා. නිගරොධසච්චං අගචතසිකං. 

දුක්ඛසච්චං සියා ගචතසිකං, සියා අගචතසිකං. ද්ගෙසච්චා චිත්තසම්පයුත්තා. 

නිගරොධසච්චං චිත්තවිප්පයුත්තං. දුක්ඛසච්චං සියා චිත්තසම්පයුත්තං, සියා

චිත්තවිප්පයුත්තං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘චිත්ගතන සම්පයුත්ත’’න්තිපි, 

‘‘චිත්ගතන විප්පයුත්ත’’න්තිපි. ද්ගෙ සච්චා චිත්තසංසට්ඨා. නිගරොධසච්චං

චිත්තවිසංසට්ඨං. දුක්ඛසච්චංසියා චිත්තසංසට්ඨං, සියාචිත්තවිසංසට්ඨං, සියා

න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘චිත්ගතන සංසට්ඨ’’න්තිපි, ‘‘චිත්ගතන විසංසට්ඨ’’න්තිපි. 

ද්ගෙසච්චාචිත්තසමුට්ඨානා. නිගරොධසච්චංගනොචිත්තසමුට්ඨානං. දුක්ඛසච්චං

සියා චිත්තසමුට්ඨානං, සියා ගනො චිත්තසමුට්ඨානං. ද්ගෙ සච්චා

චිත්තසහභුගනො. නිගරොධසච්චංගනොචිත්තසහභූ. දුක්ඛසච්චංසියාචිත්තසහභූ, 

සියාගනොචිත්තසහභූ. ද්ගෙසච්චා චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. නිගරොධසච්චංගනො
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චිත්තානුපරිෙත්ති. දුක්ඛසච්චං සියා චිත්තානුපරිෙත්ති, සියා ගනො

චිත්තානුපරිෙත්ති. ද්ගෙ සච්චා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. නිගරොධසච්චං ගනො

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං. දුක්ඛසච්චංසියාචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං, සියාගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං. ද්ගෙ සච්චා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. 

නිගරොධසච්චං ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ. දුක්ඛසච්චං සියා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ, සියා ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ. ද්ගෙ

සච්චා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. නිගරොධසච්චං ගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්ති. දුක්ඛසච්චං සියා 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්ති, සියා ගනො

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්ති. තීණි සච්චානි බ්ාහිරා. දුක්ඛසච්චං සියා

අජ්ඣත්තං, සියාබ්ාහිරං. 

තීණිසච්චානිගනොඋපාදා. දුක්ඛසච්චංසියාඋපාදා, සියාගනො උපාදා. තීණි

සච්චානි අනුපාදින්නා. දුක්ඛසච්චං සියා උපාදින්නං, සියා අනුපාදින්නං. 

සමුදයසච්චංඋපාදානං. ද්ගෙසච්චාගනොඋපාදානා. දුක්ඛසච්චංසියා උපාදානං, 

සියාගනොඋපාදානං. ද්ගෙසච්චාඋපාදානියා. ද්ගෙසච්චාඅනුපාදානියා. ද්ගෙ

සච්චා උපාදානවිප්පයුත්තා. ද්ගෙ සච්චා සියා උපාදානසම්පයුත්තා, සියා 

උපාදානවිප්පයුත්තා. සමුදයසච්චංඋපාදානඤ්ගචෙඋපාදානියඤ්ච. ද්ගෙසච්චා

නෙත්තබ්බ්ා– ‘‘උපාදානාගචෙඋපාදානියාචා’’තිපි, ‘‘උපාදානියාගචෙගනො 

ච උපාදානා’’තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානියඤ්ච, සියා 

උපාදානියඤ්ගචෙ ගනො ච උපාදානං. සමුදයසච්චං සියා උපාදානඤ්ගචෙ 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ච, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘උපාදානඤ්ගචෙ 

උපාදානසම්පයුත්තඤ්චා’’තිපි, ‘‘උපාදානසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච 

උපාදාන’’න්තිපි. ද්ගෙ සච්චා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානා ගචෙ

උපාදානසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

උපාදානා’’තිපි. දුක්ඛසච්චංසියා උපාදානඤ්ගචෙඋපාදානසම්පයුත්තඤ්ච, සියා

උපාදානසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච උපාදානං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘උපාදානඤ්ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තඤ්චා’’ තිපි, 

‘‘උපාදානසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච උපාදාන’’න්තිපි. ද්ගෙ සච්චා 

උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා. ද්ගෙ සච්චා සියා 

උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා’’තිපි, ‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා’’තිපි. 

සමුදයසච්චං කිගලගසො. ද්ගෙ සච්චා ගනො කිගලසා. දුක්ඛසච්චං සියා 

කිගලගසො, සියා ගනො කිගලගසො. ද්ගෙ සච්චා සංකිගලසිකා. ද්ගෙ සච්චා

අසංකිගලසිකා. සමුදයසච්චංසංකිලිට්ඨං. ද්ගෙසච්චාඅසංකිලිට්ඨා. දුක්ඛසච්චං
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සියා සංකිලිට්ඨං, සියා අසංකිලිට්ඨං. සමුදයසච්චං කිගලසසම්පයුත්තං. ද්ගෙ

සච්චා කිගලසවිප්පයුත්තා. දුක්ඛසච්චං සියා කිගලසසම්පයුත්තං, සියා 

කිගලසවිප්පයුත්තං. සමුදයසච්චං කිගලගසො ගචෙ සංකිගලසිකඤ්ච. ද්ගෙ 

සච්චානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘කිගලසාගචෙසංකිගලසිකාචා’’තිපි, ‘‘සංකිගලසිකා

ගචෙගනොච කිගලසා’’තිපි. දුක්ඛසච්චංසියාකිගලගසොගචෙසංකිගලසිකඤ්ච, 

සියා සංකිගලසිකඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො. සමුදයසච්චං කිගලගසො ගචෙ

සංකිලිට්ඨඤ්ච. ද්ගෙ සච්චා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ සංකිලිට්ඨා

චා’’තිපි, ‘‘සංකිලිට්ඨාගචෙගනොචකිගලසා’’තිපි. දුක්ඛසච්චංසියාකිගලගසො

ගචෙ සංකිලිට්ඨඤ්ච, සියා සංකිලිට්ඨඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො, සියා න

ෙත්තබ්බ්ං– ‘‘කිගලගසොගචෙසංකිලිට්ඨඤ්චා’’තිපි, ‘‘සංකිලිට්ඨඤ්ගචෙගනො

ච කිගලගසො’’තිපි. සමුදයසච්චංකිගලගසොගචෙකිගලසසම්පයුත්තඤ්ච. ද්ගෙ

සච්චා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘කිගලසසම්පයුත්තාගචෙගනො චකිගලසා’’තිපි. දුක්ඛසච්චංසියාකිගලගසො

ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තඤ්ච, සියා කිගලසසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච

කිගලගසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘කිගලගසො ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තඤ්චා’’ 

තිපි, ‘‘කිගලසසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො’’තිපි. ද්ගෙ සච්චා

කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා. සමුදයසච්චං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසික’’න්තිපි, 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසික’’න්තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා 

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසික’’න්තිපි, 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසික’’න්තිපි. 

ද්ගෙ සච්චා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා. ද්ගෙ සච්චා සියා දස්සගනන

පහාතබ්බ්ා, සියානදස්සගනනපහාතබ්බ්ා. ද්ගෙසච්චානභාෙනාය පහාතබ්බ්ා. 

ද්ගෙ සච්චා සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, සියා න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. ද්ගෙ 

සච්චා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ගෙ සච්චා සියා දස්සගනන

පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ගෙ සච්චා න

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. ද්ගෙ සච්චා සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා, 

සියා න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. සමුදයසච්චං සවිතක්කං. නිගරොධසච්චං

අවිතක්කං. ද්ගෙ සච්චා සියා සවිතක්කා, සියා අවිතක්කා. සමුදයසච්චං

සවිචාරං. නිගරොධසච්චං අවිචාරං. ද්ගෙ සච්චා සියා සවිචාරා, සියා අවිචාරා. 

නිගරොධසච්චං අප්පීතිකං. තීණි සච්චානි සියා සප්පීතිකා, සියා අප්පීතිකා. 

නිගරොධසච්චං න පීතිසහ තං. තීණි සච්චානි සියා පීතිසහ තා, සියා න

පීතිසහ තා. නිගරොධසච්චං න සුඛසහ තං. තීණි සච්චානි සියා සුඛසහ තා, 
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සියානසුඛසහ තා. නිගරොධසච්චංනඋගපක්ඛාසහ තං. තීණිසච්චානිසියා 

උගපක්ඛාසහ තා, සියානඋගපක්ඛාසහ තා. 

සමුදයසච්චං කාමාෙචරං. ද්ගෙ සච්චා න කාමාෙචරා. දුක්ඛසච්චං සියා

කාමාෙචරං, සියානකාමාෙචරං. තීණිසච්චානිනරූපාෙචරා. දුක්ඛසච්චංසියා 

රූපාෙචරං, සියානරූපාෙචරං. තීණිසච්චානිනඅරූපාෙචරා. දුක්ඛසච්චංසියා 

අරූපාෙචරං, සියා න අරූපාෙචරං. ද්ගෙ සච්චා පරියාපන්නා. ද්ගෙ සච්චා 

අපරියාපන්නා. මග් සච්චං නියයානිකං. තීණි සච්චානි අනියයානිකා. 

මග් සච්චං නියතං. නිගරොධසච්චං අනියතං. ද්ගෙ සච්චා සියා නියතා, සියා

අනියතා. ද්ගෙසච්චා සඋත්තරා. ද්ගෙසච්චාඅනුත්තරා. සමුදයසච්චංසරණං. 

ද්ගෙසච්චාඅරණා. දුක්ඛසච්චංසියාසරණං, සියාඅරණන්ති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

සච්චවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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5. ඉන්ද්රියවිභඞ්කගො 

1. අභිධම්මභාජනීයං 
219. බ්ාවීසතින්ද්රියානි – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, 

ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, 

සුඛින්ද්රියං, දුක්ඛින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං, ගදොමනස්සින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං, 

සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං [විරියින්ද්රියං (සී. සයා.)], සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, 

පඤ්ඤින්ද්රියං, අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

220. තත්ථකතමං චක්ඛුන්ද්රියං? යංචක්ඛුචතුන්නංමහාභූතානංඋපාදාය

පසාගදො…ගප.… සුඤ්ගඤො  ාගමොගපගසො– ඉදංවුච්චති‘‘චක්ඛුන්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං ගසොතින්ද්රියං…ගප.… ඝානින්ද්රියං…ගප.… 

ජිව්හින්ද්රියං…ගප.… කායින්ද්රියං? ගයොකාගයොචතුන්නංමහාභූතානංඋපාදාය 

පසාගදො…ගප.… සුඤ්ගඤො ාගමොගපගසො– ඉදංවුච්චති‘‘කායින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං මනින්ද්රියං? එකවිගධන මනින්ද්රියං –  ස්සසම්පයුත්තං. 

දුවිගධනමනින්ද්රියං– අත්ථිසගහතුකං, අත්ථිඅගහතුකං. තිවිගධනමනින්ද්රියං

– අත්ථිකුසලං, අත්ථිඅකුසලං, අත්ථිඅබ්යාකතං. චතුබ්බිගධනමනින්ද්රියං– 

අත්ථිකාමාෙචරං, අත්ථිරූපාෙචරං, අත්ථිඅරූපාෙචරං, අත්ථිඅපරියාපන්නං. 

පඤ්චවිගධන මනින්ද්රියං – අත්ථි සුඛින්ද්රියසම්පයුත්තං, අත්ථි

දුක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්තං, අත්ථි ගසොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්තං, අත්ථි

ගදොමනස්සින්ද්රියසම්පයුත්තං, අත්ථි උගපක්ඛින්ද්රියසම්පයුත්තං. ඡබ්බිගධන

මනින්ද්රියං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… මගනොවිඤ්ඤාණං. එෙං ඡබ්බිගධන

මනින්ද්රියං. 

සත්තවිගධන මනින්ද්රියං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං, 

මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු. එෙංසත්තවිගධනමනින්ද්රියං. 

අට්ඨවිගධනමනින්ද්රියං– චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං අත්ථි

සුඛසහ තං, අත්ථි දුක්ඛසහ තං, මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු. එෙං

අට්ඨවිගධන මනින්ද්රියං. 

නෙවිගධන මනින්ද්රියං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං, 

මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු අත්ථි කුසලා, අත්ථි අකුසලා, අත්ථි

අබ්යාකතා. එෙංනෙවිගධනමනින්ද්රියං. 
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දසවිගධනමනින්ද්රියං – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං අත්ථි

සුඛසහ තං, අත්ථි දුක්ඛසහ තං, මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු අත්ථි

කුසලා, අත්ථිඅකුසලා, අත්ථිඅබ්යාකතා. එෙංදසවිගධනමනින්ද්රියං…ගප.… 

එෙංබ්හුවිගධන මනින්ද්රියං. ඉදංවුච්චති‘‘මනින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං ඉත්ථින්ද්රියං? යං ඉත්ථියා ඉත්ථිලිඞ් ං ඉත්ථිනිමිත්තං

ඉත්ථිකුත්තං ඉත්ථාකප්ගපො ඉත්ථත්තං ඉත්ථිභාගෙො – ඉදං වුච්චති 

‘‘ඉත්ථින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං පුරිසින්ද්රියං? යං පුරිසස්ස පුරිසලිඞ් ං පුරිසනිමිත්තං

පුරිසකුත්තංපුරිසාකප්ගපො පුරිසත්තං පුරිසභාගෙො– ඉදංවුච්චති‘‘පුරිසින්ද්රියං’’. 

තත්ථකතමංජීවිතින්ද්රියං? ජීවිතින්ද්රියං දුවිගධන– අත්ථි රූපජීවිතින්ද්රියං, 

අත්ථිඅරූපජීවිතින්ද්රියං. 

තත්ථ කතමං රූපජීවිතින්ද්රියං? ගයො ගතසං රූපීනං ධම්මානං ආයු ඨිති

යපනා යාපනා ඉරියනා ෙත්තනා පාලනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං වුච්චති 

‘‘රූපජීවිතින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමංඅරූපජීවිතින්ද්රියං? ගයොගතසං අරූපීනංධම්මානං ආයුඨිති

යපනා යාපනා ඉරියනා ෙත්තනා පාලනා ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං – ඉදං වුච්චති

‘‘අරූපජීෙතින්ද්රියං’’. ඉදංවුච්චති ‘‘ජීවිතින්ද්රියං’’. 

තත්ථකතමංසුඛින්ද්රියං? යංකායිකංසාතංකායිකංසුඛං කායසම් ස්සජං

සාතං සුඛං ගෙදයිතං කායසම් ස්සජා සාතා සුඛා ගෙදනා – ඉදං වුච්චති 

‘‘සුඛින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං දුක්ඛින්ද්රියං? යං කායිකං අසාතං කායිකං දුක්ඛං 
කායසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛංගෙදයිතංකායසම් ස්සජාඅසාතාදුක්ඛාගෙදනා

– ඉදං වුච්චති‘‘දුක්ඛින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං ගසොමනස්සින්ද්රියං? යං ගචතසිකං සාතං ගචතසිකං සුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– ඉදංවුච්චති ‘‘ගසොමනස්සින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං ගදොමනස්සින්ද්රියං? යං ගචතසිකං අසාතං ගචතසිකං දුක්ඛං
ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා

ගෙදනා– ඉදංවුච්චති‘‘ගදොමනස්සින්ද්රියං’’. 
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තත්ථ කතමං උගපක්ඛින්ද්රියං? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතං නාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා– ඉදං වුච්චති‘‘උගපක්ඛින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං සද්ධින්ද්රියං? යා සද්ධා සද්දහනා ඔකප්පනා අභිප්පසාගදො

සද්ධාසද්ධින්ද්රියංසද්ධාබ්ලං– ඉදංවුච්චති ‘‘සද්ධින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං වීරියින්ද්රියං? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො නික්කගමො 
පරක්කගමො උයයාගමො ොයාගමො උස්සාගහො උස්ගසොළ්හී ථාගමො ඨිති
අසිථිලපරක්කමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග් ාගහො 

වීරියං වීරියින්ද්රියංවීරියබ්ලං– ඉදංවුච්චති ‘‘වීරියින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං සතින්ද්රියං? යා සති අනුස්සති පටිස්සති සති සරණතා

ධාරණතා අපිලාපනතා අසම්මුස්සනතා සති සතින්ද්රියං සතිබ්ලං සම්මාසති – 

ඉදංවුච්චති‘‘සතින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං සමාධින්ද්රියං? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති අෙට්ඨිති
අවිසාහාගරොඅවික්ගඛගපොඅවිසාහටමානසතාසමගථොසමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ලං 

සම්මාසමාධි– ඉදංවුච්චති‘‘සමාධින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං පඤ්ඤින්ද්රියං? යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො 

ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති‘‘පඤ්ඤින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං? යා ගතසං ධම්මානං 
අනඤ්ඤාතානං අදිට්ඨානං අප්පත්තානං අවිදිතානං අසච්ඡිකතානං

සච්ඡිකිරියාය පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති

‘‘අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං’’. 

තත්ථ කතමං අඤ්ඤින්ද්රියං? යා ගතසං ධම්මානං ඤාතානං දිට්ඨානං 

පත්තානං විදිතානං සච්ඡිකතානං සච්ඡිකිරියාය පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… 
අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං– ඉදං වුච්චතිඅඤ්ඤින්ද්රියං. 

තත්ථ කතමං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? යා ගතසං ධම්මානං අඤ්ඤාතාවීනං
දිට්ඨානං පත්තානං විදිතානං සච්ඡිකතානං සච්ඡිකිරියාය පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි
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ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති 

‘‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං’’. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

2. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
221. බ්ාවීසතින්ද්රියානි – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, 

ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, 

සුඛින්ද්රියං, දුක්ඛින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං, ගදොමනස්සින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං, 

සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං, 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

222. බ්ාවීසතීනං ඉන්ද්රියානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කතිඅරණා? 

1. තිෙං 
223. දසින්ද්රියා අබ්යාකතා. ගදොමනස්සින්ද්රියං අකුසලං. 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං කුසලං. චත්තාරින්ද්රියා සියා කුසලා, සියා 

අබ්යාකතා. ඡඉන්ද්රියාසියාකුසලා, සියාඅකුසලා, සියාඅබ්යාකතා. 

ද්ොදසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා’’තිපි, 

‘‘දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා’’තිපි, ‘‘අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්තා’’තිපි. ඡ ඉන්ද්රියා සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා 

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. තීණින්ද්රියා සියා සුඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්තා, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා. ජීවිතින්ද්රියං සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, 

සියානෙත්තබ්බ්ං– ‘‘සුඛායගෙදනායසම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘දුක්ඛායගෙදනාය 

සම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ත’’න්තිපි. 

සත්තින්ද්රියාගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. තීණින්ද්රියා විපාකා. ද්වින්ද්රියා

විපාකධම්මධම්මා. අඤ්ඤින්ද්රියං සියා විපාකං, සියා විපාකධම්මධම්මං. 

නවින්ද්රියා සියා විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා, සියා

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. නවින්ද්රියා උපාදින්නුපාදානියා. 

ගදොමනස්සින්ද්රියං අනුපාදින්නුපාදානියං. තීණින්ද්රියා අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

නවින්ද්රියා සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා, සියා

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඉන්ද්රියවිභඞ්කගො 

149 
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නවින්ද්රියා අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා. ගදොමනස්සින්ද්රියං 

සංකිලිට්ඨසංකිගලසිකං. තීණින්ද්රියා අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. තීණින්ද්රියා

සියා අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. ඡ ඉන්ද්රියා

සියා සංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. නවින්ද්රියා අවිතක්කඅවිචාරා. ගදොමනස්සින්ද්රියං

සවිතක්කසවිචාරං. උගපක්ඛින්ද්රියං සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා

අවිතක්කඅවිචාරං. එකාදසින්ද්රියා සියා සවිතක්කසවිචාරා, සියා

අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියාඅවිතක්කඅවිචාරා. 

එකාදසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පීතිසහ තා’’තිපි, ‘‘සුඛසහ තා’’තිපි, 

‘‘උගපක්ඛාසහ තා’’තිපි. ගසොමනස්සින්ද්රියංසියාපීතිසහ තංන සුඛසහ තං

නඋගපක්ඛාසහ තං, සියා නෙත්තබ්බ්ං – ‘‘පීතිසහ ත’’න්ති. ඡඉන්ද්රියාසියා

පීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, සියා උගපක්ඛාසහ තා. චත්තාරින්ද්රියා සියා

පීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, සියා උගපක්ඛාසහ තා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘පීතිසහ තා’’තිපි, ‘‘සුඛසහ තා’’තිපි, ‘‘උගපක්ඛාසහ තා’’තිපි. 

පන්නරසින්ද්රියා ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. 

ගදොමනස්සින්ද්රියං සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ං, සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ං. ඡ 

ඉන්ද්රියා සියා දස්සගනන පහාතබ්බ්ා, සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, සියා ගනෙ

දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. පන්නරසින්ද්රියා ගනෙ දස්සගනන න

භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. ගදොමනස්සින්ද්රියං සියා දස්සගනන

පහාතබ්බ්ගහතුකං, සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකං. ඡ ඉන්ද්රියා සියා

දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා ගනෙ 

දස්සගනනනභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. 

දසින්ද්රියා ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. ගදොමනස්සින්ද්රියං ආචය ාමි. 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අපචය ාමි. අඤ්ඤින්ද්රියං සියා අපචය ාමි, 

සියා ගනොචය ාමිනාපචය ාමි. නවින්ද්රියා සියා ආචය ාමිගනො, සියා 

අපචය ාමිගනො, සියා ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. දසින්ද්රියා

ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. ද්වින්ද්රියා ගසක්ඛා. අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අගසක්ඛං. 

නවින්ද්රියාසියාගසක්ඛා, සියාඅගසක්ඛා, සියා ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. 

දසින්ද්රියා පරිත්තා. තීණින්ද්රියා අප්පමාණා. නවින්ද්රියාසියාපරිත්තා, සියා

මහග් තා, සියා අප්පමාණා. සත්තින්ද්රියා අනාරම්මණා. ද්වින්ද්රියා

පරිත්තාරම්මණා. තීණින්ද්රියා අප්පමාණාරම්මණා. ගදොමනස්සින්ද්රියං සියා

පරිත්තාරම්මණං සියා මහග් තාරම්මණං, න අප්පමාණාරම්මණං, සියා න

ෙත්තබ්බ්ං– ‘‘පරිත්තාරම්මණ’’න්තිපි, ‘‘මහග් තාරම්මණ’’න්තිපි. නවින්ද්රියා
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සියා පරිත්තාරම්මණා, සියාමහග් තාරම්මණා, සියාඅප්පමාණාරම්මණා, සියා

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරිත්තාරම්මණා’’තිපි, ‘‘මහග් තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘අප්පමාණාරම්මණා’’තිපි. 

නවින්ද්රියා මජ්ඣිමා. ගදොමනස්සින්ද්රියං හීනං. තීණින්ද්රියා පණීතා. 

තීණින්ද්රියාසියාමජ්ඣිමා, සියාපණීතා. ඡඉන්ද්රියා සියාහීනා, සියාමජ්ඣිමා, 

සියා පණීතා. දසින්ද්රියා අනියතා. අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං

සම්මත්තනියතං. චත්තාරින්ද්රියා සියා සම්මත්තනියතා, සියා අනියතා. 

ගදොමනස්සින්ද්රියං සියා මිච්ඡත්තනියතං, සියා අනියතං. ඡ ඉන්ද්රියා සියා

මිච්ඡත්තනියතා, සියා සම්මත්තනියතා, සියා අනියතා. සත්තින්ද්රියා

අනාරම්මණා. චත්තාරින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘මග් ාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘මග් ගහතුකා’’තිපි, ‘‘මග් ාධිපතිගනො’’තිපි. අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං

නමග් ාරම්මණං, සියාමග් ගහතුකං, සියා මග් ාධිපති, සියානෙත්තබ්බ්ං– 

‘‘මග් ගහතුක’’න්තිපි, ‘‘මග් ාධිපතී’’තිපි. අඤ්ඤින්ද්රියං න මග් ාරම්මණං, 

සියා මග් ගහතුකං, සියා මග් ාධිපති, සියා න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘මග් ගහතුක’’න්තිපි, ‘‘මග් ාධිපතී’’තිපි. නවින්ද්රියා සියා මග් ාරම්මණා, 

සියා මග් ගහතුකා, සියා මග් ාධිපතිගනො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘මග් ාරම්මණා’’තිපි, ‘‘මග් ගහතුකා’’තිපි, ‘‘මග් ාධිපතිගනො’’තිපි. 

දසින්ද්රියා සියා උප්පන්නා, සියා උප්පාදිගනො, න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘අනුප්පන්නා’’ති. ද්වින්ද්රියාසියාඋප්පන්නා, සියාඅනුප්පන්නා, න ෙත්තබ්බ්ා

– ‘‘උප්පාදිගනො’’ති. දසින්ද්රියා සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, සියා

උප්පාදිගනො; සියා අතීතා, සියා අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා. සත්තින්ද්රියා 

අනාරම්මණා. ද්වින්ද්රියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා. තීණින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘අතීතාරම්මණා’’තිපි, ‘‘අනා තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණා’’තිපි. දසින්ද්රියා සියා අතීතාරම්මණා, සියා 

අනා තාරම්මණා, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘අතීතාරම්මණා’’තිපි, ‘‘අනා තාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණා’’තිපි; සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. සත්තින්ද්රියා අනාරම්මණා. තීණින්ද්රියා බ්හිද්ධාරම්මණා. 

චත්තාරින්ද්රියා සියා අජ්ඣත්තාරම්මණා, සියා බ්හිද්ධාරම්මණා, සියා

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා, අට්ඨින්ද්රියා සියා අජ්ඣත්තාරම්මණා, සියා

බ්හිද්ධාරම්මණා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘අජ්ඣත්තාරම්මණා’’තිපි, ‘‘බ්හිද්ධාරම්මණා’’තිපි, 

‘‘අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා’’තිපි. පඤ්චින්ද්රියා අනිදස්සනසප්පටිඝා. 

සත්තරසින්ද්රියාඅනිදස්සනඅප්පටිඝා. 
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2. දුෙං 
224. චත්තාරින්ද්රියා ගහතූ. අට්ඨාරසින්ද්රියා න ගහතූ. සත්තින්ද්රියා

සගහතුකා. නවින්ද්රියාඅගහතුකා. ඡඉන්ද්රියාසියාසගහතුකා, සියාඅගහතුකා. 

සත්තින්ද්රියා ගහතුසම්පයුත්තා. නවින්ද්රියා ගහතුවිප්පයුත්තා. ඡ ඉන්ද්රියා සියා

ගහතුසම්පයුත්තා, සියාගහතුවිප්පයුත්තා. චත්තාරින්ද්රියා ගහතූගචෙසගහතුකා

ච. නවින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ගහතූ ගචෙ සගහතුකා චා’’තිපි, ‘‘සගහතුකා

ගචෙ න ච ගහතූ’’තිපි. තීණින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ගහතූ ගචෙ සගහතුකා 

චා’’ති. සගහතුකා ගචෙනචගහතූ. ඡඉන්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතූගචෙ

සගහතුකා චා’’ති, සියා සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතූ, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘සගහතුකාගචෙනචගහතූ’’ති. 

චත්තාරින්ද්රියාගහතූගචෙගහතුසම්පයුත්තාච. නවින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– 

‘‘ගහතූ ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච

ගහතූ’’තිපි. තීණින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතූගචෙගහතුසම්පයුත්තාචා’’ති, 

‘‘ගහතුසම්පයුත්තාගචෙනචගහතූ’’. ඡ ඉන්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතූගචෙ

ගහතුසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච ගහතූ, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ගහතුසම්පයුත්තාගචෙනච ගහතූ’’ති. 

නවින්ද්රියා න ගහතූ අගහතුකා. තීණින්ද්රියා න ගහතූ සගහතුකා. 

චත්තාරින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘න ගහතූ සගහතුකා’’තිපි, ‘‘න ගහතූ

අගහතුකා’’තිපි. ඡඉන්ද්රියාසියාන ගහතූසගහතුකා, සියානගහතූඅගහතුකා. 

සප්පච්චයා. සඞ්ඛතා. අනිදස්සනා. පඤ්චින්ද්රියාසප්පටිඝා. සත්තරසින්ද්රියා

අප්පටිඝා. සත්තින්ද්රියාරූපා. චුද්දසින්ද්රියාඅරූපා. ජීවිතින්ද්රියංසියාරූපං, සියා

අරූපං. දසින්ද්රියා ගලොකියා. තීණින්ද්රියා ගලොකුත්තරා. නවින්ද්රියා සියා

ගලොකියා, සියාගලොකුත්තරා; ගකනචිවිඤ්ගඤයයා, ගකනචිනවිඤ්ගඤයයා. 

ගනො ආසො. දසින්ද්රියා සාසො. තීණින්ද්රියා අනාසො. නවින්ද්රියා සියා

සාසො, සියා අනාසො. පන්නරසින්ද්රියා ආසෙවිප්පයුත්තා. ගදොමනස්සින්ද්රියං

ආසෙසම්පයුත්තං. ඡඉන්ද්රියා සියා ආසෙසම්පයුත්තා, සියාආසෙවිප්පයුත්තා. 

දසින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසොගචෙ සාසොචා’’ති, ‘‘සාසොගචෙගනොච

ආසො’’. තීණින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසොගචෙ සාසොචා’’තිපි, ‘‘සාසො

ගචෙ ගනො චආසො’’තිපි. නවින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ආසො ගචෙ සාසො

චා’’ති, සියාසාසොගචෙගනොචආසො, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සාසොගචෙ

ගනොච ආසො’’ති. 
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පන්නරසින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසොගචෙආසෙසම්පයුත්තා චා’’තිපි, 

‘‘ආසෙසම්පයුත්තාගචෙගනොචආසො’’තිපි. ගදොමනස්සින්ද්රියංන ෙත්තබ්බ්ං

– ‘‘ආසගෙොගචෙආසෙසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, ‘‘ආසෙසම්පයුත්තඤ්ගචෙගනොච 

ආසගෙො’’. ඡඉන්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසොගචෙආසෙසම්පයුත්තාචා’’ති, 

සියා ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසො’’ති. නවින්ද්රියා

ආසෙවිප්පයුත්තසාසො. තීණින්ද්රියා ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො. 

ගදොමනස්සින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘ආසෙවිප්පයුත්තසාසෙ’’න්තිපි, 

‘‘ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසෙ’’න්තිපි. තීණින්ද්රියා සියා ආසෙවිප්පයුත්තසාසො, 

සියාආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො. ඡ ඉන්ද්රියා සියා ආසෙවිප්පයුත්තසාසො, සියා

ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ආසෙවිප්පයුත්තසාසො’’තිපි, 

‘‘ආසෙවිප්පයුත්තඅනාසො’’තිපි. 

ගනො සංගයොජනා. දසින්ද්රියා සංගයොජනියා. තීණින්ද්රියා අසංගයොජනියා. 

නවින්ද්රියා සියා සංගයොජනියා, සියා අසංගයොජනියා. පන්නරසින්ද්රියා

සංගයොජනවිප්පයුත්තා. ගදොමනස්සින්ද්රියං සංගයොජනසම්පයුත්තං. ඡ ඉන්ද්රියා

සියා සංගයොජනසම්පයුත්තා, සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තා. දසින්ද්රියා න

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සංගයොජනාගචෙසංගයොජනියාචා’’ති, සංගයොජනියාගචෙගනො

ච සංගයොජනා. තීණින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනා ගචෙ සංගයොජනියා

චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච සංගයොජනා’’තිපි. නවින්ද්රියා න

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සංගයොජනාගචෙසංගයොජනියාචා’’ති, සියා සංගයොජනියාගචෙ

ගනො ච සංගයොජනා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනියා ගචෙ ගනො ච 

සංගයොජනා’’ති. 

පන්නරසින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සංගයොජනාගචෙ සංගයොජනසම්පයුත්තා

චා’’තිපි, ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච සංගයොජනා’’තිපි. 

ගදොමනස්සින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘සංගයොජනඤ්ගචෙ

සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, සංගයොජනසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනං. ඡ ඉන්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනා ගචෙ 

සංගයොජනසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංගයොජනසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

සංගයොජනා’’ති. 

නවින්ද්රියා සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා. තීණින්ද්රියා 

සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා. ගදොමනස්සින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනිය’’න්තිපි, 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනිය’’න්තිපි. තීණින්ද්රියා සියා
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සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා, සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා. 

ඡ ඉන්ද්රියා සියා සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා, සියා

සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තසංගයොජනියා’’තිපි, 

‘‘සංගයොජනවිප්පයුත්තඅසංගයොජනියා’’තිපි. 

ගනො  න්ථා. දසින්ද්රියා  න්ථනියා. තීණින්ද්රියා අ න්ථනියා. නවින්ද්රියා

සියා  න්ථනියා, සියා අ න්ථනියා. පන්නරසින්ද්රියා  න්ථවිප්පයුත්තා. 

ගදොමනස්සින්ද්රියං  න්ථසම්පයුත්තං. ඡ ඉන්ද්රියා සියා  න්ථසම්පයුත්තා, සියා

 න්ථවිප්පයුත්තා. දසින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ න්ථාගචෙ න්ථනියාචා’’ති, 

 න්ථනියා ගචෙ ගනො ච  න්ථා. තීණින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘ න්ථා ගචෙ

 න්ථනියා චා’’තිපි, ‘‘ න්ථනියා ගචෙ ගනො ච  න්ථා’’තිපි. නවින්ද්රියා න

ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ න්ථා ගචෙ න්ථනියාචා’’ති, සියා න්ථනියා ගචෙගනොච

 න්ථා, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ න්ථනියාගචෙගනොච  න්ථා’’ති. 

පන්නරසින්ද්රියා නෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ න්ථා ගචෙ න්ථසම්පයුත්තාචා’’තිපි, 

‘‘ න්ථසම්පයුත්තාගචෙගනොච න්ථා’’තිපි. ගදොමනස්සින්ද්රියංනෙත්තබ්බ්ං

– ‘‘ න්ගථොගචෙ න්ථසම්පයුත්ත’’ඤ්චාති,  න්ථසම්පයුත්තඤ්ගචෙගනොච

 න්ගථො. ඡඉන්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘ න්ථාගචෙ  න්ථසම්පයුත්තාචා’’ති, 

සියා  න්ථසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච  න්ථා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ න්ථසම්පයුත්තාගචෙගනොච න්ථා’’ති. 

නවින්ද්රියා  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා. තීණින්ද්රියා 

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා. ගදොමනස්සින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘ න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනිය’’න්තිපි, ‘‘ න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනිය’’න්තිපි. 

තීණින්ද්රියා සියා  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා, සියා

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා. ඡඉන්ද්රියාසියා  න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා, සියා

 න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘ න්ථවිප්පයුත්ත න්ථනියා’’තිපි, ‘‘ න්ථවිප්පයුත්තඅ න්ථනියා’’තිපි. 

ගනො ඔඝා…ගප.… ගනො ගයො ා…ගප.… ගනො නීෙරණා. දසින්ද්රියා

නීෙරණියා. තීණින්ද්රියා අනීෙරණියා. නවින්ද්රියා සියා නීෙරණියා, සියා

අනීෙරණියා. පන්නරසින්ද්රියා නීෙරණවිප්පයුත්තා. ගදොමනස්සින්ද්රියං

නීෙරණසම්පයුත්තං. ඡ ඉන්ද්රියා සියා නීෙරණසම්පයුත්තා, සියා

නීෙරණවිප්පයුත්තා. දසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණා ගචෙ නීෙරණියා

චා’’ති, නීෙරණියා ගචෙ ගනො ච නීෙරණා. තීණින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘නීෙරණාගචෙනීෙරණියාචා’’තිපි, ‘‘නීෙරණියාගචෙගනො චනීෙරණා’’තිපි. 
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නවින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘නීෙරණාගචෙනීෙරණියාචා’’ති, සියා නීෙරණියා

ගචෙ ගනො ච නීෙරණා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණියා ගචෙ ගනො ච 

නීෙරණා’’ති. 

පන්නරසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණා ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තා

චා’’තිපි, ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තාගචෙගනොචනීෙරණා’’තිපි. ගදොමනස්සින්ද්රියං

න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘නීෙරණඤ්ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, 

නීෙරණසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච නීෙරණං. ඡ ඉන්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘නීෙරණා ගචෙ නීෙරණසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ

ගනො ච නීෙරණා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

නීෙරණා’’ති. 

නවින්ද්රියා නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා. තීණින්ද්රියා 

නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා. ගදොමනස්සින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණිය’’න්තිපි, 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණිය’’න්තිපි. තීණින්ද්රියා සියා

නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා, සියානීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා. ඡඉන්ද්රියා

සියානීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා, සියානීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා, සියා

න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තනීෙරණියා’’තිපි, 

‘‘නීෙරණවිප්පයුත්තඅනීෙරණියා’’තිපි. 

ගනො පරාමාසා. දසින්ද්රියා පරාමට්ඨා. තීණින්ද්රියා අපරාමට්ඨා. නවින්ද්රියා

සියා පරාමට්ඨා, සියා අපරාමට්ඨා. ගසොළසින්ද්රියා පරාමාසවිප්පයුත්තා. ඡ

ඉන්ද්රියා සියා පරාමාසසම්පයුත්තා, සියා පරාමාසවිප්පයුත්තා. දසින්ද්රියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසා ගචෙ පරාමට්ඨා චා’’ති, පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච

පරාමාසා. තීණින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමාසා ගචෙ පරාමට්ඨා චා’’තිපි, 

‘‘පරාමට්ඨාගචෙගනොචපරාමාසා’’තිපි. නවින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘පරාමාසා

ගචෙ පරාමට්ඨා චා’’ති, සියා පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච පරාමාසා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘පරාමට්ඨා ගචෙ ගනො ච පරාමාසා’’ති. දසින්ද්රියා

පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා. තීණින්ද්රියා පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා. 

තීණින්ද්රියා සියා පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා, සියා

පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා. ඡ ඉන්ද්රියා සියා පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා, 

සියා පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨා’’තිපි, ‘‘පරාමාසවිප්පයුත්තඅපරාමට්ඨා’’තිපි. 

සත්තින්ද්රියා අනාරම්මණා. චුද්දසින්ද්රියා සාරම්මණා. ජීවිතින්ද්රියං සියා

සාරම්මණං, සියා අනාරම්මණං. එකවීසතින්ද්රියා ගනො චිත්තා. මනින්ද්රියං
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චිත්තං. ගතරසින්ද්රියා ගචතසිකා. අට්ඨින්ද්රියා අගචතසිකා. ජීවිතින්ද්රියං සියා

ගචතසිකං, සියා අගචතසිකං. ගතරසින්ද්රියා චිත්තසම්පයුත්තා. සත්තින්ද්රියා

චිත්තවිප්පයුත්තා. ජීවිතින්ද්රියංසියාචිත්තසම්පයුත්තං, සියාචිත්තවිප්පයුත්තං. 

මනින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘චිත්ගතන සම්පයුත්ත’’න්තිපි, ‘‘චිත්ගතන 

විප්පයුත්ත’’න්තිපි. 

ගතරසින්ද්රියා චිත්තසංසට්ඨා. සත්තින්ද්රියා චිත්තවිසංසට්ඨා. ජීවිතින්ද්රියං

සියා චිත්තසංසට්ඨං, සියා චිත්තවිසංසට්ඨං. මනින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘චිත්ගතන සංසට්ඨ’’න්තිපි, ‘‘චිත්ගතන විසංසට්ඨ’’න්තිපි. ගතරසින්ද්රියා

චිත්තසමුට්ඨානා. අට්ඨින්ද්රියා ගනො චිත්තසමුට්ඨානා. ජීවිතින්ද්රියං සියා

චිත්තසමුට්ඨානං, සියාගනොචිත්තසමුට්ඨානං. 

ගතරසින්ද්රියා චිත්තසහභුගනො. අට්ඨින්ද්රියා ගනො චිත්තසහභුගනො. 

ජීවිතින්ද්රියං සියා චිත්තසහභූ, සියා ගනො චිත්තසහභූ. ගතරසින්ද්රියා

චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. අට්ඨින්ද්රියා ගනො චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. ජීවිතින්ද්රියං

සියාචිත්තානුපරිෙත්ති, සියාගනොචිත්තානුපරිෙත්ති. 

ගතරසින්ද්රියා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. අට්ඨින්ද්රියා ගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. ජීවිතින්ද්රියංසියාචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං, සියාගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානං. ගතරසින්ද්රියා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. 

අට්ඨින්ද්රියා ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. ජීවිතින්ද්රියං සියා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ, සියා ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ. 

ගතරසින්ද්රියා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. අට්ඨින්ද්රියා ගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. ජීවිතින්ද්රියං සියා 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්ති, සියා ගනො 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්ති. ඡ ඉන්ද්රියා අජ්ඣත්තිකා. ගසොළසින්ද්රියා 

බ්ාහිරා. 

සත්තින්ද්රියා උපාදා. චුද්දසින්ද්රියා ගනො උපාදා. ජීවිතින්ද්රියං සියා උපාදා, 

සියා ගනො උපාදා. නවින්ද්රියා උපාදින්නා. චත්තාරින්ද්රියා අනුපාදින්නා. 

නවින්ද්රියා සියා උපාදින්නා, සියා අනුපාදින්නා. ගනො උපාදානා. දසින්ද්රියා

උපාදානියා. තීණින්ද්රියා අනුපාදානියා. නවින්ද්රියා සියා උපාදානියා, සියා

අනුපාදානියා. ගසොළසින්ද්රියා උපාදානවිප්පයුත්තා. ඡ ඉන්ද්රියා සියා

උපාදානසම්පයුත්තා, සියා උපාදානවිප්පයුත්තා. දසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘උපාදානා ගචෙ උපාදානියා චා’’ති, උපාදානියා ගචෙ ගනො ච උපාදානා. 

තීණින්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘උපාදානාගචෙ උපාදානියාචා’’තිපි, ‘‘උපාදානියා

ගචෙ ගනො ච උපාදානා’’තිපි. නවින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානා ගචෙ
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උපාදානියා චා’’ති, සියා උපාදානියා ගචෙ ගනො ච උපාදානා. දසින්ද්රියා සියා

උපාදානියා ගචෙ ගනො චඋපාදානා, සියාන ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානියා ගචෙ

ගනොචඋපාදානා’’ති. 

ගසොළසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානා ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තා

චා’’තිපි, ‘‘උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච උපාදානා’’තිපි. ඡ ඉන්ද්රියා න

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානා ගචෙ උපාදානසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා 

උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච උපාදානා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘උපාදානසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච උපාදානා’’ති. දසින්ද්රියා

උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා. තීණින්ද්රියා උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා. 

තීණින්ද්රියා සියා උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා, සියා

උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා. ඡ ඉන්ද්රියා සියා

උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා, සියාඋපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා, සියාන 

ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඋපාදානියා’’තිපි, 

‘‘උපාදානවිප්පයුත්තඅනුපාදානියා’’තිපි. 

ගනො කිගලසා. දසින්ද්රියා සංකිගලසිකා. තීණින්ද්රියා අසංකිගලසිකා. 

නවින්ද්රියා සියා සංකිගලසිකා, සියා අසංකිගලසිකා. පන්නරසින්ද්රියා

අසංකිලිට්ඨා. ගදොමනස්සින්ද්රියංසංකිලිට්ඨං. ඡඉන්ද්රියා සියාසංකිලිට්ඨා, සියා

අසංකිලිට්ඨා. පන්නරසින්ද්රියා කිගලසවිප්පයුත්තා. ගදොමනස්සින්ද්රියං

කිගලසසම්පයුත්තං. ඡ ඉන්ද්රියා සියා කිගලසසම්පයුත්තා, සියා

කිගලසවිප්පයුත්තා. දසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ සංකිගලසිකා 

චා’’ති, සංකිගලසිකා ගචෙ ගනො ච කිගලසා. තීණින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘කිගලසා ගචෙ සංකිගලසිකා චා’’තිපි, ‘‘සංකිගලසිකා ගචෙ ගනො ච

කිගලසා’’තිපි. නවින්ද්රියාන ෙත්තබ්බ්ා– ‘‘කිගලසාගචෙසංකිගලසිකාචා’’ති, 

සියාසංකිගලසිකාගචෙගනොචකිගලසා, සියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘සංකිගලසිකා

ගචෙගනොචකිගලසා’’ති. 

පන්නරසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ සංකිලිට්ඨා චා’’තිපි, 

‘‘සංකිලිට්ඨා ගචෙ ගනො ච කිගලසා’’තිපි. ගදොමනස්සින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘කිගලගසො ගචෙසංකිලිට්ඨඤ්චා’’ති, සංකිලිට්ඨඤ්ගචෙගනොච කිගලගසො. ඡ

ඉන්ද්රියානෙත්තබ්බ්ා– ‘‘කිගලසාගචෙසංකිලිට්ඨාචා’’ති, සියා සංකිලිට්ඨා

ගචෙ ගනො ච කිගලසා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘සංකිලිට්ඨා ගචෙ ගනො ච

කිගලසා’’ති. 

පන්නරසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසා ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තා

චා’’තිපි, ‘‘කිගලසසම්පයුත්තා ගචෙගනො චකිගලසා’’තිපි. ගදොමනස්සින්ද්රියං
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න ෙත්තබ්බ්ං – ‘‘කිගලගසො ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තඤ්චා’’ති, 

කිගලසසම්පයුත්තඤ්ගචෙ ගනො ච කිගලගසො. ඡ ඉන්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘කිගලසා ගචෙ කිගලසසම්පයුත්තා චා’’ති, සියා කිගලසසම්පයුත්තා ගචෙ

ගනො ච කිගලසා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – ‘‘කිගලසසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච

කිගලසා’’ති. නවින්ද්රියා කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා. තීණින්ද්රියා 

කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා. ගදොමනස්සින්ද්රියං න ෙත්තබ්බ්ං – 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසික’’න්තිපි, 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසික’’න්තිපි. තීණින්ද්රියා සියා

කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා, සියා කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා. ඡ

ඉන්ද්රියා සියා කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා, සියා

කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා – 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තසංකිගලසිකා’’තිපි, 

‘‘කිගලසවිප්පයුත්තඅසංකිගලසිකා’’තිපි. 

පන්නරසින්ද්රියා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා. සත්තින්ද්රියා සියා දස්සගනන

පහාතබ්බ්ා, සියා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා. පන්නරසින්ද්රියා න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ා. සත්තින්ද්රියා සියා භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, සියා න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ා. පන්නරසින්ද්රියානදස්සගනනපහාතබ්බ්ගහතුකා. සත්තින්ද්රියාසියා

දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියා න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. 

පන්නරසින්ද්රියා න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. සත්තින්ද්රියා සියා භාෙනාය 

පහාතබ්බ්ගහතුකා, සියානභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. 

නවින්ද්රියා අවිතක්කා. ගදොමනස්සින්ද්රියං සවිතක්කං. ද්ොදසින්ද්රියා සියා

සවිතක්කා, සියා අවිතක්කා. නවින්ද්රියා අවිචාරා. ගදොමනස්සින්ද්රියං සවිචාරං. 

ද්ොදසින්ද්රියා සියා සවිචාරා, සියා අවිචාරා. එකාදසින්ද්රියා අප්පීතිකා. 

එකාදසින්ද්රියාසියාසප්පීතිකා, සියාඅප්පීතිකා. එකාදසින්ද්රියානපීතිසහ තා. 

එකාදසින්ද්රියා සියා පීතිසහ තා, සියා න පීතිසහ තා. ද්ොදසින්ද්රියා න

සුඛසහ තා. දසින්ද්රියාසියාසුඛසහ තා, සියානසුඛසහ තා. ද්ොදසින්ද්රියාන

උගපක්ඛාසහ තා. දසින්ද්රියා සියා උගපක්ඛාසහ තා, සියා න 

උගපක්ඛාසහ තා. 

දසින්ද්රියා කාමාෙචරා. තීණින්ද්රියා න කාමාෙචරා. නවින්ද්රියා සියා

කාමාෙචරා, සියානකාමාෙචරා. ගතරසින්ද්රියානරූපාෙචරා. නවින්ද්රියාසියා

රූපාෙචරා, සියානරූපාෙචරා. චුද්දසින්ද්රියානඅරූපාෙචරා. අට්ඨින්ද්රියාසියා

අරූපාෙචරා, සියා න අරූපාෙචරා. දසින්ද්රියා පරියාපන්නා. තීණින්ද්රියා

අපරියාපන්නා. නවින්ද්රියා සියා පරියාපන්නා, සියා අපරියාපන්නා. 

එකාදසින්ද්රියා අනියයානිකා. අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං නියයානිකං. 
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දසින්ද්රියා සියා නියයානිකා, සියා අනියයානිකා. දසින්ද්රියා අනියතා. 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං නියතං. එකාදසින්ද්රියා සියා නියතා, සියා

අනියතා. දසින්ද්රියා සඋත්තරා. තීණින්ද්රියා අනුත්තරා. නවින්ද්රියා සියා

සඋත්තරා, සියාඅනුත්තරා. පන්නරසින්ද්රියාඅරණා. ගදොමනස්සින්ද්රියංසරණං. 

ඡ ඉන්ද්රියාසියාසරණා, සියාඅරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

ඉන්ද්රියවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
225. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චයා

 ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා

උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං

ගසොකපරිගදෙදුක්ඛගදොමනස්සුපායාසා සම්භෙන්ති. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

226. තත්ථකතමා අවිජ්ජා? දුක්ගඛඅඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදගයඅඤ්ඤාණං, 

දුක්ඛනිගරොගධඅඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායඅඤ්ඤාණං– අයං

වුච්චති‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගම අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා? පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො, 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො, ආගනඤ්ජාභිසඞ්ඛාගරො, කායසඞ්ඛාගරො, ෙචීසඞ්ඛාගරො, 

චිත්තසඞ්ඛාගරො. 

තත්ථ කතගමො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො? කුසලා ගචතනා කාමාෙචරා

රූපාෙචරා දානමයා සීලමයා භාෙනාමයා – අයං වුච්චති

‘‘පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථකතගමොඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො? අකුසලාගචතනාකාමාෙචරා – අයං

වුච්චති‘‘අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතගමො ආගනඤ්ජාභිසඞ්ඛාගරො? කුසලා ගචතනා අරූපාෙචරා – 

අයංවුච්චති‘‘ආගනඤ්ජාභිසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතගමො කායසඞ්ඛාගරො? කායසඤ්ගචතනා කායසඞ්ඛාගරො, 

ෙචීසඤ්ගචතනා ෙචීසඞ්ඛාගරො, මගනොසඤ්ගචතනා චිත්තසඞ්ඛාගරො. ඉගම

වුච්චන්ති‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’. 

227. තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 

ගසොතවිඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, 

මගනොවිඤ්ඤාණං– ඉදංවුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං’’. 

228. තත්ථකතමං විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං? අත්ථිනාමං, අත්ථිරූපං. 

තත්ථකතමංනාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො
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– ඉදංවුච්චති‘‘නාමං’’. තත්ථකතමංරූපං? චත්තාගරොමහාභූතා, චතුන්නඤ්ච

මහාභූතානං උපාදායරූපං– ඉදංවුච්චති‘‘රූපං’’. ඉතිඉදඤ්චනාමං, ඉදඤ්ච

රූපං. ඉදංවුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං’’. 

229. තත්ථ කතමං නාමරූපපච්චයා සළායතනං? චක්ඛායතනං, 

ගසොතායතනං, ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, මනායතනං – ඉදං

වුච්චති‘‘නාමරූපපච්චයාසළායතනං’’. 

230. තත්ථ කතගමො සළායතනපච්චයා  ස්ගසො? චක්ඛුසම් ස්ගසො
ගසොතසම් ස්ගසො ඝානසම් ස්ගසො ජිව්හාසම් ස්ගසො කායසම් ස්ගසො

මගනොසම් ස්ගසො– අයංවුච්චති‘‘සළායතනපච්චයා  ස්ගසො’’. 

231. තත්ථ කතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා, මගනොසම් ස්සජා ගෙදනා – අයං වුච්චති

‘‘ ස්සපච්චයා ගෙදනා’’. 

232. තත්ථ කතමා ගෙදනාපච්චයා තණ්හා? රූපතණ්හා, සද්දතණ්හා, 

 න්ධතණ්හා, රසතණ්හා, ග ොට්ඨබ්බ්තණ්හා, ධම්මතණ්හා – අයං වුච්චති

‘‘ගෙදනාපච්චයා තණ්හා’’. 

233. තත්ථකතමං තණ්හාපච්චයාඋපාදානං? කාමුපාදානං, දිට්ඨුපාදානං, 

සීලබ්බ්තුපාදානං, අත්තොදුපාදානං– ඉදංවුච්චති‘‘තණ්හාපච්චයාඋපාදානං’’. 

234. තත්ථ කතගමො උපාදානපච්චයා භගෙො? භගෙො දුවිගධන – අත්ථි

කම්මභගෙො, අත්ථි උපපත්තිභගෙො. තත්ථ කතගමො කම්මභගෙො? 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො, අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො, ආගනඤ්ජාභිසඞ්ඛාගරො – අයං

වුච්චති‘‘කම්මභගෙො’’. සබ්බ්ම්පිභෙ ාමිකම්මං කම්මභගෙො. 

තත්ථ කතගමො උපපත්තිභගෙො? කාමභගෙො, රූපභගෙො, අරූපභගෙො, 

සඤ්ඤාභගෙො, අසඤ්ඤාභගෙො, ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභගෙො, 

එකගෙොකාරභගෙො, චතුගෙොකාරභගෙො, පඤ්චගෙොකාරභගෙො – අයං වුච්චති

‘‘උපපත්තිභගෙො’’. ඉති අයඤ්ච කම්මභගෙො, අයඤ්ච උපපත්තිභගෙො. අයං

වුච්චති ‘‘උපාදානපච්චයාභගෙො’’. 

235. තත්ථ කතමා භෙපච්චයා ජාති? යා ගතසං ගතසං සත්තානං තම්හි

තම්හි සත්තනිකාගය ජාති සඤ්ජාති ඔක්කන්ති අභිනිබ්බ්ත්ති, ඛන්ධානං

පාතුභාගෙො, ආයතනානංපටිලාගභො– අයංවුච්චති‘‘භෙපච්චයාජාති’’. 
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236. තත්ථ කතමං ජාතිපච්චයා ජරාමරණං? අත්ථි ජරා, අත්ථි මරණං. 

තත්ථකතමාජරා? යාගතසංගතසං සත්තානංතම්හිතම්හිසත්තනිකාගයජරා
ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං ෙලිත්තචතා ආයුගනො සංහානි ඉන්ද්රියානං

පරිපාගකො– අයංවුච්චති‘‘ජරා’’. 

තත්ථ කතමං මරණං? යා ගතසං ගතසං සත්තානං තම්හා තම්හා 
සත්තනිකායා චුති චෙනතා ගභගදො අන්තරධානං මච්චු මරණං කාලකිරියා 

[කාලංකිරියා (ක.)] ඛන්ධානං ගභගදො කගළෙරස්ස නික්ගඛගපො 

ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්ගඡගදො – ඉදං වුච්චති ‘‘මරණං’’. ඉති අයඤ්ච ජරා, ඉදඤ්ච 

මරණං. ඉදංවුච්චති‘‘ජාතිපච්චයාජරාමරණං’’. 

237. තත්ථ කතගමො ගසොගකො? ඤාතිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, 

ගභො බ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, ගරො බ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, සීලබ්යසගනන

ොඵුට්ඨස්ස, දිට්ඨිබ්යසගනනොඵුට්ඨස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරනබ්යසගනන

සමන්නා තස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන දුක්ඛධම්ගමන ඵුට්ඨස්ස ගසොගකො
ගසොචනා ගසොචිතත්තං අන්ගතොගසොගකො අන්ගතොපරිගසොගකො ගචතගසො

පරිජ්ඣායනාගදොමනස්සංගසොකසල්ලං– අයංවුච්චති‘‘ගසොගකො’’. 

238. තත්ථ කතගමො පරිගදගෙො? ඤාතිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, 

ගභො බ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, ගරො බ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, සීලබ්යසගනන

ොඵුට්ඨස්ස, දිට්ඨිබ්යසගනනොඵුට්ඨස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරනබ්යසගනන

සමන්නා තස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන දුක්ඛධම්ගමන ඵුට්ඨස්ස ආගදගෙො
පරිගදගෙො ආගදෙනා පරිගදෙනා ආගදවිතත්තං පරිගදවිතත්තං ොචා පලාගපො

විප්පලාගපො ලාලප්ගපොලාලප්පනාලාලප්පිතත්තං– අයංවුච්චතිපරිගදගෙො’’. 

239. තත්ථ කතමං දුක්ඛං? යං කායිකං අසාතං කායිකං දුක්ඛං
කායසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛංගෙදයිතං කායසම් ස්සජාඅසාතාදුක්ඛාගෙදනා

– ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ඛං’’. 

240. තත්ථ කතමංගදොමනස්සං? යංගචතසිකංඅසාතං, ගචතසිකංදුක්ඛං, 

ගචගතොසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛංගෙදයිතං, ගචගතොසම් ස්සජාඅසාතාදුක්ඛා

ගෙදනා– ඉදං වුච්චති‘‘ගදොමනස්සං’’. 

241. තත්ථ කතගමො උපායාගසො? ඤාතිබ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, 

ගභො බ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, ගරො බ්යසගනන ො ඵුට්ඨස්ස, සීලබ්යසගනන

ොඵුට්ඨස්ස, දිට්ඨිබ්යසගනනොඵුට්ඨස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරනබ්යසගනන

සමන්නා තස්ස, අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන දුක්ඛධම්ගමන ඵුට්ඨස්ස ආයාගසො

උපායාගසොආයාසිතත්තංඋපායාසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘උපායාගසො’’. 
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242. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො ගහොතීති, 

එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සඞ් ති ගහොති, සමා ගමො ගහොති, 

සගමොධානංගහොති, පාතුභාගෙොගහොති. ගතනවුච්චති‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 

1. පච්චයචතුක්ෙං 
243. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා

උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං, නාමපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, 

තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො 

ගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො, 

 ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, 

උපාදානපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො, 

 ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, 

උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

පච්චයචතුක්කං. 
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2. කහතුචතුක්ෙං 
244. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො, සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං විඤ්ඤාණගහතුකං, 

නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමගහතුකං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො

ඡට්ඨායතනගහතුගකො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා ගෙදනාගහතුකා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාගහතුකං; 

උපාදානපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස 

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං

සඞ්ඛාරගහතුකං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං විඤ්ඤාණගහතුකං, නාමපච්චයා

 ස්ගසො නාමගහතුගකො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා ගෙදනාගහතුකා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාගහතුකං; 

උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං

සඞ්ඛාරගහතුකං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං විඤ්ඤාණගහතුකං, 

නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමරූපගහතුකං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො

ඡට්ඨායතනගහතුගකො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා ගෙදනාගහතුකා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාගහතුකං; 

උපාදානපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං

සඞ්ඛාරගහතුකං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං විඤ්ඤාණගහතුකං, 

නාමරූපපච්චයා සළායතනං නාමරූපගහතුකං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො

ඡට්ඨායතනගහතුගකො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා ගෙදනාගහතුකා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාගහතුකං; 

උපාදානපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස 

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

ගහතුචතුක්කං. 

3. සම්පයුත්තචතුක්ෙං 
245. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො, සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

169 

පටුන 

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමසම්පයුත්තං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා

 ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාසම්පයුත්තා, තණ්හාපච්චයා

උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො, සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං, නාමපච්චයා  ස්ගසො නාමසම්පයුත්ගතො,  ස්සපච්චයා

ගෙදනා  ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාසම්පයුත්තා, 

තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං; උපාදානපච්චයා භගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො, සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං 

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං නාමං, නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං

නාමරූපසම්පයුත්තං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො, 

 ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා 

ගෙදනාසම්පයුත්තා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං; 

උපාදානපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො, සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං නාමං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං නාමසම්පයුත්තං

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො, 

 ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා 

ගෙදනාසම්පයුත්තා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං උපාදානසම්පයුත්තං; 

උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

සම්පයුත්තචතුක්කං. 
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4. අඤ්ඤමඤ්ඤචතුක්ෙං 
246. අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාපිඅවිජ්ජා; සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපි සඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, 

නාමපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයාපි

නාමං; ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො,  ස්සපච්චයාපිඡට්ඨායතනං;  ස්සපච්චයා

ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි  ස්ගසො; ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයාපි

ගෙදනා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං, උපාදානපච්චයාපිතණ්හා; උපාදානපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා; සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපි සඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, 

නාමපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයාපි නාමං; 

 ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි  ස්ගසො; ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, 

තණ්හාපච්චයාපිගෙදනා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං, උපාදානපච්චයාපිතණ්හා; 

උපාදානපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා; සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපි සඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, 

නාමරූපපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමරූපං; ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයාපි 

ඡට්ඨායතනං;  ස්සපච්චයාගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි ස්ගසො; ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා, තණ්හාපච්චයාපිගෙදනා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං, උපාදානපච්චයාපි

තණ්හා; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා; සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපි සඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, 

නාමරූපපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමරූපපච්චයා සළායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමරූපං; ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයාපි

ඡට්ඨායතනං;  ස්සපච්චයාගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි ස්ගසො; ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා, තණ්හාපච්චයාපිගෙදනා; තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයාපි

තණ්හා; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤචතුක්කං. 
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පටුන 

මාතිො 
247. සඞ්ඛාරපච්චයාඅවිජ්ජා…ගප.… විඤ්ඤාණපච්චයාඅවිජ්ජා…ගප.… 

නාමපච්චයා අවිජ්ජා…ගප.… ඡට්ඨායතනපච්චයා අවිජ්ජා…ගප.… 

 ස්සපච්චයා අවිජ්ජා…ගප.… ගෙදනාපච්චයාඅවිජ්ජා…ගප.… තණ්හාපච්චයා 

අවිජ්ජා…ගප.… උපාදානපච්චයා අවිජ්ජා…ගප.… අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

මාතිකා. 

5. පච්චයචතුක්ෙං 
248. කතගම ධම්මා අකුසලා? යස්මිංසමගය අකුසලං චිත්තං උප්පන්නං

ගහොති ගසොමනස්සසහ තං දිට්ඨි තසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං ො
සද්දාරම්මණං ො න්ධාරම්මණංොරසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංො

ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

249. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං [ගචතයිතත්තං (සී. ක.)] – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථකතමංසඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං? යංචිත්තංමගනොමානසංහදයං 
පණ්ෙරං මගනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉදංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං’’. 
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තත්ථකතමංනාමපච්චයාඡට්ඨායතනං? යංචිත්තංමගනොමානසංහදයං 
පණ්ෙරං මගනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉදංවුච්චති‘‘නාමපච්චයාඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා

සම්ඵුසනාසම්ඵුසිතත්තං– අයංවුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යංගචතසිකංසාතං ගචතසිකංසුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතමා ගෙදනාපච්චයා තණ්හා? ගයො රාග ො සාරාග ො අනුනගයො

අනුගරොගධො නන්දී නන්දිරාග ො චිත්තස්ස සාරාග ො – අයං වුච්චති 

‘‘ගෙදනාපච්චයාතණ්හා’’. 

තත්ථ කතමං තණ්හාපච්චයා උපාදානං? යා දිට්ඨි දිට්ඨි තං දිට්ඨි හනං
දිට්ඨිකන්තාගරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසංගයොජනං  ාගහො
පතිට්ඨාගහො අභිනිගෙගසො පරාමාගසො කුම්මග්ග ො මිච්ඡාපගථො මිච්ඡත්තං

තිත්ථායතනං විපරියාසග් ාගහො [විපරිගයසග් ාගහො (බ්හූසු)] – ඉදං වුච්චති

‘‘තණ්හාපච්චයා උපාදානං’’. 

තත්ථ කතගමො උපාදානපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො උපාදානං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයංවුච්චති ‘‘උපාදානපච්චයාභගෙො’’. 

තත්ථකතමාභෙපච්චයාජාති? යාගතසංගතසංධම්මානංජාතිසඤ්ජාති 

නිබ්බ්ත්තිඅභිනිබ්බ්ත්තිපාතුභාගෙො– අයංවුච්චති‘‘භෙපච්චයාජාති’’. 

තත්ථ කතමං ජාතිපච්චයා ජරාමරණං? අත්ථි ජරා, අත්ථි මරණං. තත්ථ 

කතමාජරා? යාගතසංගතසංධම්මානංජරාජීරණතාආයුගනොසංහානි– අයං

වුච්චති ‘‘ජරා’’. තත්ථ කතමං මරණං? ගයො ගතසං ගතසං ධම්මානං ඛගයො

ෙගයොගභගදොපරිගභගදොඅනිච්චතාඅන්තරධානං – ඉදංවුච්චති‘‘මරණං’’. ඉති

අයඤ්චජරා, ඉදඤ්චමරණං. ඉදංවුච්චති‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණං’’. 

එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතීති. එෙගමතස්ස 

ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සඞ් ති ගහොති, සමා ගමො ගහොති, සගමොධානං

ගහොති, පාතුභාගෙො ගහොති. ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 
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250. තස්මිං සමගයඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

251. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං’’. 

නාමපච්චයා  ස්ගසොති. තත්ථ කතමං නාමං? ඨගපත්ො  ස්සං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– ඉදංවුච්චති ‘‘නාමං’’. 

තත්ථ කතගමො නාමපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා සම්ඵුසනා 

සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයා  ස්ගසො’’…ගප.… ගතනවුච්චති 

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, 

තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

253. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 
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තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං’’. 

තත්ථ කතමංවිඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං? අත්ථි නාමං, අත්ථිරූපං. තත්ථ

කතමංනාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදං

වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථ කතමං රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, 

ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස

උපචගයො, කායායතනස්සඋපචගයො, යංොපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංචිත්තජං

චිත්තගහතුකං චිත්තසමුට්ඨානං – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, 

ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං’’. 

නාමරූපපච්චයාඡට්ඨායතනන්ති. අත්ථිනාමං, අත්ථිරූපං. තත්ථ කතමං

නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදංවුච්චති 

‘‘නාමං’’. තත්ථකතමංරූපං? යංරූපංනිස්සායමගනොවිඤ්ඤාණධාතුෙත්තති

– ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච රූපං. ඉදං වුච්චති

‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථ කතමං නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉදංවුච්චති ‘‘නාමරූපපච්චයා

ඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා

සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා 

 ස්ගසො’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදගයො ගහොතී’’ති. 

254. තස්මිං සමගයඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයාසළායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා

උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

255. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 
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තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං’’. 

තත්ථ කතමංවිඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං? අත්ථි නාමං, අත්ථිරූපං. තත්ථ

කතමංනාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදං

වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථ කතමං රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, 

ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස

උපචගයො, කායායතනස්සඋපචගයො, යංොපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංචිත්තජං

චිත්තගහතුකං චිත්තසමුට්ඨානං – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, 

ඉදඤ්චරූපං. ඉදං වුච්චති‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං’’. 

නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති. අත්ථි නාමං, අත්ථි රූපං. තත්ථ කතමං

නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදංවුච්චති 

‘‘නාමං’’. තත්ථකතමංරූපං? චත්තාගරො චමහාභූතා, යඤ්චරූපං නිස්සාය

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු ෙත්තති – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, 

ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථකතමංනාමරූපපච්චයා සළායතනං? චක්ඛායතනං, ගසොතායතනං, 

ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, මනායතනං – ඉදං වුච්චති

‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතනං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා

සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදගයොගහොතී’’ති. 

පච්චයචතුක්කං. 

6. කහතුචතුක්ෙං 
256. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං

විඤ්ඤාණගහතුකං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමගහතුකං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා 

 ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාගහතුකා, තණ්හාපච්චයා
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උපාදානං තණ්හාගහතුකං; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

257. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථකතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො? යා ගචතනා 

සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො 

අවිජ්ජාගහතුගකො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං? යං චිත්තං

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති 

‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරගහතුකං’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං විඤ්ඤාණගහතුකං? 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති 

‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමංවිඤ්ඤාණගහතුකං’’. 

තත්ථකතමංනාමපච්චයා ඡට්ඨායතනංනාමගහතුකං? යංචිත්තංමගනො 

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං නාමගහතුකං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො? ගයො

 ස්ගසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො’’. 

තත්ථ කතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සගහතුකා? යං ගචතසිකං සාතං 
ගචතසිකං සුඛං ගචගතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා

සාතාසුඛාගෙදනා– අයංවුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා ස්සගහතුකා’’. 

තත්ථ කතමා ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාගහතුකා? ගයො රාග ො 

සාරාග ො…ගප.… චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාතණ්හා 

ගෙදනාගහතුකා’’. 

තත්ථ කතමං තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාගහතුකං? යා දිට්ඨි

දිට්ඨි තං…ගප.… තිත්ථායතනං විපරියාසග් ාගහො – ඉදං වුච්චති

‘‘තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාගහතුකං’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති’’ති. 
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258. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං 

විඤ්ඤාණගහතුකං, නාමපච්චයා ස්ගසොනාමගහතුගකො,  ස්සපච්චයාගෙදනා

 ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාගහතුකා, තණ්හාපච්චයා

උපාදානං තණ්හාගහතුකං; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

259. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහො අකුසලමූලං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථකතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො? යා ගචතනා 

සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො 

අවිජ්ජාගහතුගකො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං? යං චිත්තං 

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං විඤ්ඤාණගහතුකං? 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති

‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමංවිඤ්ඤාණගහතුකං’’. 

නාමපච්චයා  ස්ගසො නාමගහතුගකොති. තත්ථ කතමං නාමං? ඨගපත්ො 

 ස්සං, ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– ඉදං වුච්චති‘‘නාමං’’. 

තත්ථකතගමොනාමපච්චයා ස්ගසොනාමගහතුගකො? ගයො ස්ගසොඵුසනා 

සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයා  ස්ගසො

නාමගහතුගකො’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

260. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං

විඤ්ඤාණගහතුකං, නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමරූපගහතුකං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා 

 ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාගහතුකා, තණ්හාපච්චයා 

උපාදානං තණ්හාගහතුකං; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 
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ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

261. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො? යා ගචතනා

සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො

අවිජ්ජාගහතුගකො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං? යං චිත්තං

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති 

‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරගහතුකං’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං විඤ්ඤාණගහතුකං? අත්ථි 

නාමං, අත්ථි රූපං. තත්ථ කතමං නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථකතමං

රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස

උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස උපචගයො, කායායතනස්ස උපචගයො, යං ො

පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංචිත්තජංචිත්තගහතුකංචිත්තසමුට්ඨානං– ඉදං වුච්චති

‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච රූපං. ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා 

නාමරූපංවිඤ්ඤාණගහතුකං’’. 

නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමරූපගහතුකන්ති. අත්ථි නාමං, අත්ථි 

රූපං. තත්ථ කතමං නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථ කතමං රූපං? යං රූපං

නිස්සාය මගනොවිඤ්ඤාණධාතු ෙත්තති – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච

නාමං, ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති ‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථකතමංනාමරූපපච්චයාඡට්ඨායතනංනාමරූපගහතුකං? යංචිත්තං 

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

‘‘නාමරූපපච්චයාඡට්ඨායතනං නාමරූපගහතුකං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො? ගයො

 ස්ගසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොතී’’ති. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

179 

පටුන 

262. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො, 
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං

විඤ්ඤාණගහතුකං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං නාමරූපගහතුකං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා 

 ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාගහතුකා, තණ්හාපච්චයා

උපාදානං තණ්හාගහතුකං; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

263. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථකතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාගහතුගකො? යා ගචතනා 

සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො 

අවිජ්ජාගහතුගකො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං? යං චිත්තං 

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං විඤ්ඤාණගහතුකං? අත්ථි 

නාමං, අත්ථි රූපං. තත්ථ කතමං නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථකතමං

රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස

උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස උපචගයො, කායායතනස්ස උපචගයො, යං ො

පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංචිත්තජංචිත්තගහතුකංචිත්තසමුට්ඨානං– ඉදං වුච්චති

‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච රූපං. ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා 

නාමරූපංවිඤ්ඤාණගහතුකං’’. 

නාමරූපපච්චයා සළායතනං නාමරූපගහතුකන්ති. අත්ථි නාමං, අත්ථි 

රූපං. තත්ථ කතමං නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදංවුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථකතමංරූපං? චත්තාගරොච

මහාභූතා, යඤ්ච රූපං නිස්සාය මගනොවිඤ්ඤාණධාතු ෙත්තති – ඉදං වුච්චති

‘‘රූපං’’. ඉතිඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථ කතමං නාමරූපපච්චයා සළායතනං නාමරූපගහතුකං? 

චක්ඛායතනං, ගසොතායතනං, ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, 

මනායතනං– ඉදංවුච්චති‘‘නාමරූපපච්චයාසළායතනංනාමරූපගහතුකං’’. 
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තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො? ගයො

 ස්ගසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසොඡට්ඨායතනගහතුගකො’’. 

තත්ථ කතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සගහතුකා? යං ගචතසිකං සාතං 
ගචතසිකං සුඛං ගචගතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා

සාතාසුඛාගෙදනා– අයංවුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා ස්සගහතුකා’’. 

තත්ථ කතමා ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාගහතුකා? ගයො රාග ො 

සාරාග ො…ගප.… චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාතණ්හා 

ගෙදනාගහතුකා’’. 

තත්ථ කතමං තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාගහතුකං? යා දිට්ඨි 

දිට්ඨි තං…ගප.… තිත්ථායතනං විපරියාසග් ාගහො – ඉදං වුච්චති

‘‘තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාගහතුකං’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොතී’’ති. 

ගහතුචතුක්කං. 

7. සම්පයුත්තචතුක්ෙං 
තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං 

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමසම්පයුත්තං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා

 ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාසම්පයුත්තා, තණ්හාපච්චයා

උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

265. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො? යා

ගචතනා සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො’’. 
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තත්ථකතමංසඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං? යං චිත්තං

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං? 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති 

‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමංවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තං’’. 

තත්ථ කතමං නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමසම්පයුත්තං? යං චිත්තං

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති 

‘‘නාමපච්චයාඡට්ඨායතනංනාමසම්පයුත්තං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො? 

ගයො  ස්ගසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති

‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො’’. 

තත්ථකතමා ස්සපච්චයාගෙදනා ස්සසම්පයුත්තා? යංගචතසිකං සාතං
ගචතසිකං සුඛං ගචගතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා

සාතාසුඛා ගෙදනා– අයංවුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා ස්සසම්පයුත්තා’’. 

තත්ථ කතමා ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාසම්පයුත්තා? ගයො රාග ො 

සාරාග ො…ගප.… චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාතණ්හා 

ගෙදනාසම්පයුත්තා’’. 

තත්ථ කතමං තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං? යා දිට්ඨි

දිට්ඨි තං…ගප.… තිත්ථායතනං විපරියාසග් ාගහො – ඉදං වුච්චති

‘‘තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං’’ …ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

266. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං, නාමපච්චයා  ස්ගසො නාමසම්පයුත්ගතො,  ස්සපච්චයා

ගෙදනා  ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාසම්පයුත්තා, 

තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං; උපාදානපච්චයා භගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 
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267. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො? යා 

ගචතනා සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාගරොඅවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො’’. 

තත්ථකතමංසඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං? යං චිත්තං

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං? 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති 

‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමංවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තං’’. 

නාමපච්චයා ස්ගසොනාමසම්පයුත්ගතොති. තත්ථකතමංනාමං? ඨගපත්ො 

 ස්සං, ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– ඉදංවුච්චති‘‘නාමං’’. 

තත්ථ කතගමො නාමපච්චයා  ස්ගසො නාමසම්පයුත්ගතො? ගයො  ස්ගසො

ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයා  ස්ගසො 

නාමසම්පයුත්ගතො’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොතී’’ති. 

268. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං 

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තංනාමං, නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනංනාමසම්පයුත්තං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා 

 ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා ගෙදනාසම්පයුත්තා, තණ්හාපච්චයා

උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

269. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 
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තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො? යා 

ගචතනා සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො’’. 

තත්ථ කතමංසඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං? යංචිත්තං

මගනො මානසං …ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං’’. 

තත්ථකතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං නාමං? 

අත්ථි නාමං, අත්ථි රූපං. තත්ථ කතමං නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථ කතමං

රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස

උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස උපචගයො, කායායතනස්ස උපචගයො, යං ො

පනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංචිත්තජං චිත්තගහතුකංචිත්තසමුට්ඨානං– ඉදංවුච්චති

‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච රූපං. ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපංවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තංනාමං’’. 

නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමසම්පයුත්තන්ති. අත්ථි නාමං, අත්ථි

රූපං. තත්ථ කතමං නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථ කතමං රූපං? යං රූපං

නිස්සාය මගනොවිඤ්ඤාණධාතු ෙත්තති – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච

නාමං, ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති ‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථ කතමංනාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං නාමසම්පයුත්තං? යං චිත්තං

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති 

‘‘නාමරූපපච්චයාඡට්ඨායතනංනාමසම්පයුත්තං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො? 

ගයො  ස්ගසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති

‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො’’…ගප.… ගතන

වුච්චති‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

270. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං 

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං නාමං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං නාමසම්පයුත්තං 

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො, 

 ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා තණ්හා 

ගෙදනාසම්පයුත්තා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං තණ්හාසම්පයුත්තං; 
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උපාදානපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

271. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො? යා 

ගචතනා සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාගරො අවිජ්ජාසම්පයුත්ගතො’’. 

තත්ථකතමංසඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං? යං චිත්තං

මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණංසඞ්ඛාරසම්පයුත්තං’’. 

තත්ථකතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං නාමං? 

අත්ථි නාමං, අත්ථි රූපං. තත්ථ කතමං නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථකතමං

රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස

උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස උපචගයො, කායායතනස්ස උපචගයො, යං ො

පනඤ්ඤම්පිඅත්ථි රූපංචිත්තජංචිත්තගහතුකං චිත්තසමුට්ඨානං– ඉදංවුච්චති

‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච රූපං. ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපංවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තංනාමං’’. 

නාමරූපපච්චයා සළායතනං නාමසම්පයුත්තං ඡට්ඨායතනන්ති. අත්ථි 

නාමං, අත්ථි රූපං. තත්ථ කතමං නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථකතමං

රූපං? චත්තාගරො ච මහාභූතා, යඤ්ච රූපං නිස්සාය මගනොවිඤ්ඤාණධාතු

ෙත්තති– ඉදංවුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉතිඉදඤ්චනාමං, ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති

‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථකතමංනාමරූපපච්චයාසළායතනංනාමසම්පයුත්තංඡට්ඨායතනං? 

චක්ඛායතනං, ගසොතායතනං, ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, 

මනායතනං – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතනං නාමසම්පයුත්තං 

ඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො? 

ගයො  ස්ගසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං වුච්චති 
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‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො’’…ගප.… ගතන

වුච්චති‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

සම්පයුත්තචතුක්කං. 

8. අඤ්ඤමඤ්ඤචතුක්ෙං 
272. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා; 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපිසඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං, නාමපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමං; ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයාපි

ඡට්ඨායතනං;  ස්සපච්චයාගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි ස්ගසො; ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා, තණ්හාපච්චයාපිගෙදනා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං, උපාදානපච්චයාපි

තණ්හා; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

273. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහො අකුසලමූලං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං–අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථකතමාසඞ්ඛාරපච්චයාපිඅවිජ්ජා? යංඅඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං. 

තත්ථකතගමො විඤ්ඤාණපච්චයාපි සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනාසඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘විඤ්ඤාණපච්චයාපිසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං’’. 

තත්ථ කතමං නාමපච්චයාපි විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයාපි

විඤ්ඤාණං’’. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

186 

පටුන 

තත්ථ කතමං නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයා 

ඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථ කතමං ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයාපි

නාමං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා

සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථ කතමං  ස්සපච්චයාපි ඡට්ඨායතනං? යං චිත්තං මගනො 

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාපි 

ඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යංගචතසිකංසාතං ගචතසිකංසුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථකතගමොගෙදනාපච්චයාපි ස්ගසො? ගයො ස්ගසොඵුසනාසම්ඵුසනා 

සම්ඵුසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාපි ස්ගසො’’. 

තත්ථ කතමා ගෙදනාපච්චයා තණ්හා? ගයො රාග ො සාරාග ො…ගප.… 

චිත්තස්ස සාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාතණ්හා’’. 

තත්ථ කතමා තණ්හාපච්චයාපි ගෙදනා? යං ගචතසිකං සාතං ගචතසිකං
සුඛං ගචගතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා සාතා සුඛා

ගෙදනා– අයංවුච්චති ‘‘තණ්හාපච්චයාපිගෙදනා’’. 

තත්ථ කතමං තණ්හාපච්චයා උපාදානං? යා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… 

තිත්ථායතනංවිපරියාසග් ාගහො– ඉදංවුච්චති‘‘තණ්හාපච්චයාඋපාදානං’’. 

තත්ථ කතමා උපාදානපච්චයාපි තණ්හා? ගයො රාග ො…ගප.… චිත්තස්ස 

සාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘උපාදානපච්චයාපිතණ්හා’’. 

තත්ථ කතගමො උපාදානපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො උපාදානං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති‘‘උපාදානපච්චයාභගෙො’’. 
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තත්ථකතමාභෙපච්චයාජාති? යාගතසංගතසංධම්මානංජාතිසඤ්ජාති 

නිබ්බ්ත්තිඅභිනිබ්බ්තිපාතුභාගෙො– අයංවුච්චති‘‘භෙපච්චයාජාති’’. 

තත්ථ කතමං ජාතිපච්චයා ජරාමරණං? අත්ථි ජරා, අත්ථි මරණං. තත්ථ 

කතමාජරා? යාගතසංගතසංධම්මානංජරාජීරණතාආයුගනොසංහානි– අයං

වුච්චති ‘‘ජරා’’. තත්ථ කතමං මරණං? ගයො ගතසං ගතසං ධම්මානං ඛගයො

ෙගයොගභගදො පරිගභගදොඅනිච්චතාඅන්තරධානං– ඉදංවුච්චති‘‘මරණං’’. ඉති

අයඤ්චජරා, ඉදඤ්ච මරණං. ඉදංවුච්චති‘‘ජාතිපච්චයාජරාමරණං’’. 

එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතීති. එෙගමතස්ස 

ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සඞ් ති ගහොති, සමා ගමො ගහොති, සගමොධානං

ගහොති, පාතුභාගෙො ගහොති. ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

274. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා; 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපිසඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං, නාමපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමපච්චයා ස්ගසො,  ස්සපච්චයාපිනාමං; 

 ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි  ස්ගසො; ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, 

තණ්හාපච්චයාපිගෙදනා; තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයාපිතණ්හා; 

උපාදානපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

275. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමාසඞ්ඛාරපච්චයාපිඅවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණංඅදස්සනං…ගප.…

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාපිඅවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං’’. 

තත්ථකතගමො විඤ්ඤාණපච්චයාපි සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනාසඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘විඤ්ඤාණපච්චයාපිසඞ්ඛාගරො’’. 
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තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං’’. 

තත්ථ කතමං නාමපච්චයාපි විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයාපි

විඤ්ඤාණං’’. 

නාමපච්චයා  ස්ගසොති. තත්ථ කතමං නාමං? ඨගපත්ො  ස්සං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– ඉදංවුච්චති‘‘නාමං’’. 

තත්ථ කතගමො නාමපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා සම්ඵුසනා 

සම්ඵුසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘නාමපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමං ස්සපච්චයාපිනාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාපි

නාමං’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදගයොගහොතී’’ති. 

276. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා; 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපිසඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපං, නාමරූපපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමරූපං; ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයාපි

ඡට්ඨායතනං;  ස්සපච්චයාගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි ස්ගසො; ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා, තණ්හාපච්චයාපි ගෙදනා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං, උපාදානපච්චයාපි

තණ්හා; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

277. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො. 

තත්ථ කතමාසඞ්ඛාරපච්චයාපිඅවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණංඅදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාපිඅවිජ්ජා’’. 
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තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං’’. 

තත්ථකතගමො විඤ්ඤාණපච්චයාපි සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනාසඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘විඤ්ඤාණපච්චයාපිසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථකතමංවිඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං? අත්ථිනාමං, අත්ථිරූපං. තත්ථ

කතමංනාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදං 

වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථ කතමං රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, 

ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස

උපචගයො, කායායතනස්සඋපචගයො, යංොපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංචිත්තජං

චිත්තගහතුකං චිත්තසමුට්ඨානං – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, 

ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං’’. 

නාමරූපපච්චයාපිවිඤ්ඤාණන්ති. අත්ථිනාමං, අත්ථිරූපං. තත්ථ කතමං

නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදංවුච්චති

‘‘නාමං’’. තත්ථකතමංරූපං? යංරූපංනිස්සායමගනොවිඤ්ඤාණධාතු ෙත්තති

– ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච රූපං. ඉදං වුච්චති 

‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථ කතමං නාමරූපපච්චයාපි විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො 

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉදංවුච්චති‘‘නාමරූපපච්චයාපි 

විඤ්ඤාණං’’. 

නාමරූපපච්චයාඡට්ඨායතනන්ති. අත්ථිනාමං, අත්ථිරූපං. තත්ථ කතමං

නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදංවුච්චති 

‘‘නාමං’’. තත්ථකතමංරූපං? යංරූපංනිස්සායමගනොවිඤ්ඤාණධාතුෙත්තති

– ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච රූපං. ඉදං වුච්චති

‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථ කතමං නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉදං වුච්චති ‘‘නාමරූපපච්චයා 

ඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථ කතමං ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමරූපං? අත්ථි නාමං, අත්ථි රූපං. 

තත්ථකතමංනාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො

– ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථ කතමං රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, 
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ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස

උපචගයො, කායායතනස්සඋපචගයො, යංොපනඤ්ඤම්පිඅත්ථිරූපංචිත්තජං

චිත්තගහතුකං චිත්තසමුට්ඨානං – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, 

ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයාපිනාමරූපං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා

සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථ කතමං  ස්සපච්චයාපි ඡට්ඨායතනං? යං චිත්තං මගනො 

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාපි 

ඡට්ඨායතනං’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොතී’’ති. 

278. තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා; 

සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපිසඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපං, නාමරූපපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමරූපපච්චයා සළායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමරූපං; ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයාපි

ඡට්ඨායතනං;  ස්සපච්චයාගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි ස්ගසො; ගෙදනාපච්චයා

තණ්හා, තණ්හාපච්චයාපි ගෙදනා; තණ්හාපච්චයාඋපාදානං, උපාදානපච්චයාපි

තණ්හා; උපාදානපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

279. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථකතමාසඞ්ඛාරපච්චයාපිඅවිජ්ජා? යංඅඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’. 

තත්ථකතගමො විඤ්ඤාණපච්චයාපි සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනාසඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘විඤ්ඤාණපච්චයාපිසඞ්ඛාගරො’’. 
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තත්ථ කතමංවිඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං? අත්ථි නාමං, අත්ථිරූපං. තත්ථ

කතමංනාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදං

වුච්චතිනාමං. තත්ථකතමංරූපං? චක්ඛායතනස්සඋපචගයො, ගසොතායතනස්ස

උපචගයො, ඝානායතනස්සඋපචගයො, ජිව්හායතනස්සඋපචගයො, කායායතනස්ස

උපචගයො, යං ො පනඤ්ඤම්පි අත්ථි රූපං චිත්තජං චිත්තගහතුකං

චිත්තසමුට්ඨානං – ඉදංවුච්චති‘‘රූපං’’. ඉතිඉදඤ්චනාමං, ඉදඤ්චරූපං. ඉදං 

වුච්චති‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපං’’. 

නාමරූපපච්චයාපිවිඤ්ඤාණන්ති. අත්ථිනාමං, අත්ථිරූපං. තත්ථ කතමං

නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදංවුච්චති 

‘‘නාමං’’. තත්ථකතමංරූපං? යංරූපංනිස්සායමගනොවිඤ්ඤාණධාතුෙත්තති

– ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, ඉදඤ්ච රූපං. ඉදං වුච්චති

‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථ කතමං නාමරූපපච්චයාපි විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉදංවුච්චති‘‘නාමරූපපච්චයාපි 

විඤ්ඤාණං’’. 

නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති. අත්ථි නාමං, අත්ථි රූපං. තත්ථ කතමං

නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො– ඉදංවුච්චති 

‘‘නාමං’’. තත්ථකතමංරූපං? චත්තාගරො ච මහාභූතා, යඤ්චරූපංනිස්සාය 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු ෙත්තති – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, 

ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති‘‘නාමරූපං’’. 

තත්ථකතමංනාමරූපපච්චයා සළායතනං? චක්ඛායතනං, ගසොතායතනං, 

ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, මනායතනං – ඉදං වුච්චති

‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතනං’’. 

තත්ථ කතමං ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමරූපං? අත්ථි නාමං, අත්ථි රූපං. 

තත්ථකතමංනාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො

– ඉදං වුච්චති ‘‘නාමං’’. තත්ථ කතමං රූපං? චක්ඛායතනස්ස උපචගයො, 

ගසොතායතනස්ස උපචගයො, ඝානායතනස්ස උපචගයො, ජිව්හායතනස්ස

උපචගයො, කායායතනස්සඋපචගයො, යංොපනඤ්ඤම්පි අත්ථිරූපංචිත්තජං

චිත්තගහතුකං චිත්තසමුට්ඨානං – ඉදං වුච්චති ‘‘රූපං’’. ඉති ඉදඤ්ච නාමං, 

ඉදඤ්චරූපං. ඉදංවුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයාපිනාමරූපං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා

සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 
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තත්ථ කතමං  ස්සපච්චයාපි ඡට්ඨායතනං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාපි

ඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යංගචතසිකංසාතං ගචතසිකංසුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’…ගප.… ගතනවුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොතී’’ති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤචතුක්කං. 

9. අකුසලනිද්කදකසො 
280. කතගම ධම්මා අකුසලා? යස්මිංසමගය අකුසලං චිත්තංඋප්පන්නං

ගහොති ගසොමනස්සසහ තං දිට්ඨි තසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

ගසොමනස්සසහ තං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං රූපාරම්මණං ො…ගප.… 
ගසොමනස්සසහ තං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන රූපාරම්මණං ො
සද්දාරම්මණං ො න්ධාරම්මණංොරසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංො

ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

281. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’. 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චතිඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො…ගප.…. 

තත්ථ කතගමො තණ්හාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො? ගයො චිත්තස්ස

අධිගමොක්ගඛො අධිමුච්චනා තදධිමුත්තතා – අයං වුච්චති ‘‘තණ්හාපච්චයා 

අධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 
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282. කතගම ධම්මා අකුසලා? යස්මිංසමගය අකුසලං චිත්තංඋප්පන්නං
ගහොති උගපක්ඛාසහ තංදිට්ඨි තසම්පයුත්තංරූපාරම්මණංොසද්දාරම්මණං
ො  න්ධාරම්මණංොරසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංොධම්මාරම්මණං

ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

283. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහො අකුසලමූලං– අයංවුච්චතිඅවිජ්ජා…ගප.…. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා – අයං වුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයා ගෙදනා’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

284. කතගම ධම්මා අකුසලා? යස්මිංසමගය අකුසලං චිත්තංඋප්පන්නං

ගහොති උගපක්ඛාසහ තං දිට්ඨි තසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං රූපාරම්මණං ො…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන රූපාරම්මණං ො
සද්දාරම්මණංො න්ධාරම්මණංොරසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංො 

ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

285. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොතී’’ති. 

286. කතගම ධම්මා අකුසලා? යස්මිංසමගය අකුසලං චිත්තංඋප්පන්නං

ගහොති ගදොමනස්සසහ තං පටිඝසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං ො…ගප.… 
ගදොමනස්සසහ තං පටිඝසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන රූපාරම්මණං ො
සද්දාරම්මණංො න්ධාරම්මණංො රසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංො

ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා
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සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පටිඝං, පටිඝපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයාභගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

287. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගී ගමොගහො අකුසලමූලං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’…ගප.… අයං

වුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා ස්සපච්චයාගෙදනා? යං ගචතසිකං අසාතංගචතසිකංදුක්ඛං
ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා

ගෙදනා– අයංවුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතමං ගෙදනාපච්චයා පටිඝං? ගයො චිත්තස්ස ආඝාගතො…ගප.… 

චණ්ඩික්කංඅසුගරොගපො [අසුගලොගපො (සයා.)] අනත්තමනතා චිත්තස්ස– ඉදං

වුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාපටිඝං’’. 

තත්ථකතගමොපටිඝපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො? ගයොචිත්තස්සඅධිගමොක්ගඛො 

අධිමුච්චනාතදධිමුත්තතා– අයංවුච්චති‘‘පටිඝපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

288. කතගම ධම්මා අකුසලා? යස්මිංසමගය අකුසලං චිත්තංඋප්පන්නං
ගහොතිඋගපක්ඛාසහ තං විචිකිච්ඡාසම්පයුත්තංරූපාරම්මණංොසද්දාරම්මණං
ො න්ධාරම්මණංො රසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංොධම්මාරම්මණං

ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා විචිකිච්ඡා, විචිකිච්ඡාපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො 

ගහොති. 
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289. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගී ගමොගහො අකුසලමූලං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’…ගප.… අයං

වුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 

ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං, ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා– අයං වුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතමා ගෙදනාපච්චයා විචිකිච්ඡා? යා කඞ්ඛා කඞ්ඛායනා

කඞ්ඛායිතත්තං විමති විචිකිච්ඡා ද්ගෙළ්හකං ද්විධාපගථො [ද්ගෙධාපගථො (සී. 

සයා.)] සංසගයො අගනකංසග් ාගහො ආසප්පනා පරිසප්පනා අපරිගයො ාහණා 

[අපරිගයො ාහනා(සී. සයා. ක.)] ඡම්භිතත්තංචිත්තස්ස මගනොවිගලගඛො– අයං

වුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාවිචිකිච්ඡා’’. 

තත්ථ කතගමො විචිකිච්ඡාපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො විචිකිච්ඡං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘විචිකිච්ඡාපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

290. කතගම ධම්මා අකුසලා? යස්මිංසමගය අකුසලං චිත්තංඋප්පන්නං
ගහොති උගපක්ඛාසහ තංඋද්ධච්චසම්පයුත්තංරූපාරම්මණංොසද්දාරම්මණං
ො  න්ධාරම්මණංොරසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංොධම්මාරම්මණං

ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා උද්ධච්චං, උද්ධච්චපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

291. තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගී ගමොගහො අකුසලමූලං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජා’’…ගප.… අයං

වුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා– අයං වුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 
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තත්ථකතමංගෙදනාපච්චයාඋද්ධච්චං? යංචිත්තස්සඋද්ධච්චං අවූපසගමො

ගචතගසො වික්ගඛගපො භන්තත්තං චිත්තස්ස – ඉදං වුච්චති ‘‘ගෙදනාපච්චයා

උද්ධච්චං’’. 

තත්ථ කතගමො උද්ධච්චපච්චයා අධිගමොක්ගඛො? ගයො චිත්තස්ස

අධිගමොක්ගඛො අධිමුච්චනා තදධිමුත්තතා – අයං වුච්චති ‘‘උද්ධච්චපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

අකුසලනිද්ගදගසො. 

10. කුසලනිද්කදකසො 
292. කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං

උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං ො
සද්දාරම්මණංො න්ධාරම්මණං ොරසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණංො

ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොති. 

293. තත්ථකතගම කුසලමූලා? අගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො. 

තත්ථ කතගමො අගලොගභො? ගයො අගලොගභො අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං

අසාරාග ො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා අගලොගභො කුසලමූලං – 

අයං වුච්චති‘‘අගලොගභො’’. 

තත්ථ කතගමො අගදොගසො? ගයො අගදොගසො අදුස්සනා අදුස්සිතත්තං

අබ්යාපාගදො අබ්යාපජ්ගජොඅගදොගසොකුසලමූලං– අයංවුච්චති‘‘අගදොගසො’’. 

තත්ථ කතගමො අගමොගහො? යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති ‘‘අගමොගහො’’. ඉගම වුච්චන්ති

‘‘කුසලමූලා’’. 
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තත්ථ කතගමො කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘කුසලමූලපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…ගප.… විඤ්ඤාණපච්චයා 

නාමං…ගප.… නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං…ගප.… ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො…ගප.…  ස්සපච්චයා ගෙදනා…ගප.… අයං වුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයා

ගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා පසාගදො? යා සද්ධා සද්දහනා ඔකප්පනා

අභිප්පසාගදො– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාපසාගදො’’. 

තත්ථකතගමොපසාදපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො? ගයොචිත්තස්සඅධිගමොක්ගඛො 

අධිමුච්චනාතදධිමුත්තතා– අයංවුච්චති‘‘පසාදපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

294. කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං
උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන

රූපාරම්මණංො…ගප.… ගසොමනස්සසහ තංඤාණවිප්පයුත්තං රූපාරම්මණං

ො…ගප.… ගසොමනස්සසහ තංඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරනරූපාරම්මණං
ො සද්දාරම්මණංො න්ධාරම්මණංොරසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං

ො ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා 

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

295. තත්ථ කතගමකුසලමූලා? අගලොගභො, අගදොගසො. 

තත්ථ කතගමො අගලොගභො? ගයො අගලොගභො අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තං

අසාරාග ො අසාරජ්ජනා අසාරජ්ජිතත්තං අනභිජ්ඣා අගලොගභො කුසලමූලං – 

අයංවුච්චති ‘‘අගලොගභො’’. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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තත්ථ කතගමො අගදොගසො? ගයො අගදොගසො අදුස්සනා අදුස්සිතත්තං

අබ්යාපාගදො අබ්යාපජ්ගජො අගදොගසො කුසලමූලං – අයං වුච්චති ‘‘අගදොගසො’’. 

ඉගමවුච්චන්ති ‘‘කුසලමූලා’’. 

තත්ථ කතගමො කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘කුසලමූලපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’…ගප.… අයං

වුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යංගචතසිකංසාතං ගචතසිකංසුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’…ගප.… ගතනවුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොතී’’ති. 

296. කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං
උප්පන්නං ගහොති උගපක්ඛාසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං

ො…ගප.… උගපක්ඛාසහ තංඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන රූපාරම්මණං
ොසද්දාරම්මණංො න්ධාරම්මණංොරසාරම්මණංො ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං

ො ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා 

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

297. තත්ථ කතගමකුසලමූලා? අගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො– ඉගම

වුච්චන්ති ‘‘කුසලමූලා’’. 

තත්ථ කතගමො කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘කුසලමූලපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’…ගප.… අයං

වුච්චති– ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා – අයං වුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයා ගෙදනා’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං 
උප්පන්නං ගහොති උගපක්ඛාසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං රූපාරම්මණං
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ො…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන රූපාරම්මණං
ොසද්දාරම්මණංො  න්ධාරම්මණංොරසාරම්මණංොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං

ො ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා 

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

299. තත්ථ කතගම කුසලමූලා? අගලොගභො, අගදොගසො – ඉගම වුච්චන්ති 

‘‘කුසලමූලා’’. 

තත්ථ කතගමො කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො’’…ගප.… 

ගතනවුච්චති ‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

300. කතගම ධම්මාකුසලා? යස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙති

විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං 

[පඨවීකසිණං (සී. සයා.)], තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා 

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

301. තත්ථකතගම කුසලමූලා? අගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො– ඉගම

වුච්චන්ති‘‘කුසලමූලා’’. 

තත්ථ කතගමො කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො’’…ගප.… 

ගතනවුච්චති ‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

302. කතගම ධම්මාකුසලා? යස්මිංසමගයඅරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙති
සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 
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ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

303. තත්ථකතගම කුසලමූලා? අගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො– ඉගම

වුච්චන්ති‘‘කුසලමූලා’’. 

තත්ථ කතගමො කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘කුසලමූලපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’…ගප.… අයං

වුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යංගචතසිකංසාතං ගචතසිකංසුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’…ගප.… ගතනවුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොතී’’ති. 

304. කතගම ධම්මාකුසලා? යස්මිංසමගයගලොකුත්තරංඣානංභාගෙති
නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, 

පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමගතසංධම්මානංසමුදගයොගහොති. 

305. තත්ථකතගම කුසලමූලා? අගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො. 

තත්ථ කතගමො අගලොගභො…ගප.… අගදොගසො…ගප.… අගමොගහො? යා 

පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘අගමොගහො’’. ඉගමවුච්චන්ති ‘‘කුසලමූලා’’. 

තත්ථ කතගමො කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘කුසලමූලපච්චයාසඞ්ඛාගරො’’…ගප.… අයං

වුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 
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තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යංගචතසිකංසාතං ගචතසිකංසුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා පසාගදො? යා සද්ධා සද්දහනා ඔකප්පනා 

අභිප්පසාගදො– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාපසාගදො’’. 

තත්ථකතගමොපසාදපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො? ගයොචිත්තස්සඅධිගමොක්ගඛො 

අධිමුච්චනාතදධිමුත්තතා– අයංවුච්චති‘‘පසාදපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… අයං වුච්චති

‘‘ජාතිපච්චයාජරාමරණං’’. 

එෙගමගතසං ධම්මානංසමුදගයොගහොතීති. එෙගමගතසං ධම්මානංසඞ් ති

ගහොති, සමා ගමොගහොති, සගමොධානංගහොති, පාතුභාගෙොගහොති. ගතනවුච්චති 

‘‘එෙගමගතසංධම්මානංසමුදගයොගහොතී’’ති. 

කුසලනිද්ගදගසො. 

11. අබ්යාෙතනිද්කදකසො 
306. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස

කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති 

උගපක්ඛාසහ තං රූපාරම්මණං, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

307. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’. 
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තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං’’. 

තත්ථ කතමං නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා

සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා– අයං වුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො ගෙදනං, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අයං වුච්චති

‘‘ගෙදනාපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

308. තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරගහතුකං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං විඤ්ඤාණගහතුකං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං

නාමගහතුකං, ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො ඡට්ඨායතනගහතුගකො,  ස්සපච්චයා

ගෙදනා  ස්සගහතුකා, ගෙදනාපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොති. 

309. තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරසම්පයුත්තං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං

නාමසම්පයුත්තං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො ඡට්ඨායතනසම්පයුත්ගතො, 

 ස්සපච්චයා ගෙදනා  ස්සසම්පයුත්තා, ගෙදනාපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා

ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස 

සමුදගයොගහොති. 

310. තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයාපි

සඞ්ඛාගරො; විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයාපි විඤ්ඤාණං; නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයාපි නාමං; ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො, 

 ස්සපච්චයාපි ඡට්ඨායතනං;  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාපි  ස්ගසො; 
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ගෙදනාපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

311. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං ගසොතවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං සද්දාරම්මණං…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං  න්ධාරම්මණං…ගප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

ගහොති උගපක්ඛාසහ තං රසාරම්මණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

ගහොති සුඛසහ තං ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා භගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

312. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා 

සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාගරො’’…ගප.… අයං වුච්චති

‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො’’. 

තත්ථ කතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං කායිකං සාතං කායිකං සුඛං 

කායසම් ස්සජං සාතං සුඛං ගෙදයිතං කායසම් ස්සජා සාතා සුඛා ගෙදනා – 

අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො ගෙදනං, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අයං වුච්චති

‘‘ගෙදනාපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

313. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොධාතු උප්පන්නා ගහොති
උගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණා ො සද්දාරම්මණා ො  න්ධාරම්මණා ො

රසාරම්මණාොග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණාොයංයං ො පනාරබ්භ, තස්මිංසමගය

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො 

ගහොති. 
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314. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’…ගප.… අයංවුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා– අයංවුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො? ගයො චිත්තස්ස

අධිගමොක්ගඛො අධිමුච්චනා තදධිමුත්තතා – අයං වුච්චති ‘‘ගෙදනාපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

315. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා
ගහොතිගසොමනස්සසහ තා රූපාරම්මණාොසද්දාරම්මණාො න්ධාරම්මණා
ො රසාරම්මණා ො ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණා ො ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො

පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා

ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයා

ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදගයොගහොති. 

316. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’…ගප.… අයං වුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 
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තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යංගචතසිකංසාතං ගචතසිකංසුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො? ගයො චිත්තස්ස

අධිගමොක්ගඛො අධිමුච්චනා තදධිමුත්තතා – අයං වුච්චති ‘‘ගෙදනාපච්චයා 

අධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

317. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගයකාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා
ගහොතිඋගපක්ඛාසහ තාරූපාරම්මණාොසද්දාරම්මණාො  න්ධාරම්මණාො
රසාරම්මණා ො ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණා ො ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො 

පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා

ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයා

ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදගයොගහොති. 

318. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’…ගප.… අයං වුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා– අයං වුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො? ගයො චිත්තස්ස

අධිගමොක්ගඛො අධිමුච්චනා තදධිමුත්තතා – අයං වුච්චති ‘‘ගෙදනාපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො’’. 
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තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 

ගෙදනාක්ඛන්ගධොසඤ්ඤාක්ඛන්ගධොසඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

319. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා

ගහොති ගසොමනස්සසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා

ඤාණසම්පයුත්තා සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා 

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා ඤාණවිප්පයුත්තා

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තා ඤාණසම්පයුත්තාසසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… උගපක්ඛාසහ තාඤාණවිප්පයුත්තාසසඞ්ඛාගරන

රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

320. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’…ගප.… අයං වුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා පසාගදො? යා සද්ධා සද්දහනා ඔකප්පනා

අභිප්පසාගදො– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාපසාගදො’’. 

තත්ථකතගමොපසාදපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො? ගයො චිත්තස්සඅධිගමොක්ගඛො

අධිමුච්චනාතදධිමුත්තතා– අයංවුච්චති‘‘පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 
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321. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙති විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති – 

ඉගමධම්මාකුසලා. 

තස්ගසෙරූපාෙචරස්සකුසලස්සකම්මස්සකතත්තාඋපචිතත්තා විපාකං

විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරතිපථවීකසිණං, 

තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, 

නාමපච්චයාඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො,  ස්සපච්චයාගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

322. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අරූපූපපත්තියා මග් ං
භාගෙති සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපොගහොති– ඉගමධම්මාකුසලා. 

තස්ගසෙඅරූපාෙචරස්සකුසලස්සකම්මස්සකතත්තාඋපචිතත්තා විපාකං
සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, 

පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

323. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං
භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපොගහොති– ඉගමධම්මාකුසලා. 

තස්ගසෙගලොකුත්තරස්සකුසලස්සඣානස්සකතත්තාභාවිතත්තා විපාකං

විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා
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නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා

ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, 

අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමගතසංධම්මානං සමුදගයොගහොති. 

324. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අකුසලස්ස කම්මස්ස
කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තංරූපාරම්මණං…ගප.… ගසොතවිඤ්ඤාණංඋප්පන්නංගහොති

උගපක්ඛාසහ තං සද්දාරම්මණං…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං  න්ධාරම්මණං…ගප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං 

ගහොති උගපක්ඛාසහ තං රසාරම්මණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

ගහොති දුක්ඛසහ තං ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා භගෙො, 

භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

325. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාකායවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’…ගප.… අයං වුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථ කතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං කායිකං අසාතං කායිකං දුක්ඛං
කායසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛංගෙදයිතංකායසම් ස්සජාඅසාතා දුක්ඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො ගෙදනං, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අයං වුච්චති

‘‘ගෙදනාපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

326. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අකුසලස්ස කම්මස්ස
කතත්තා උපචිතත්තාවිපාකාමගනොධාතුඋප්පන්නාගහොතිඋගපක්ඛාසහ තා
රූපාරම්මණා ො සද්දාරම්මණා ො  න්ධාරම්මණා ො රසාරම්මණා ො

ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණා ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 
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ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා 

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

327. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයං වුච්චතිසඞ්ඛාගරො. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’…ගප.… අයංවුච්චති ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා– අයං වුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො? ගයො චිත්තස්ස

අධිගමොක්ගඛො අධිමුච්චනා තදධිමුත්තතා – අයං වුච්චති ‘‘ගෙදනාපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති 

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

328. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අකුසලස්ස කම්මස්ස
කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා ගහොති

උගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො

පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා 

නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා

ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයා

ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදගයොගහොති. 

329. තත්ථ කතගමො සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා සඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා
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විඤ්ඤාණං’’…ගප.… ගතන වුච්චති ‘‘එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

330. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය මගනොධාතු උප්පන්නා
ගහොති කිරියා ගනෙ කුසලා නාකුසලා න ච කම්මවිපාකා උගපක්ඛාසහ තා 

රූපාරම්මණා ො…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණා ො…ගප.… 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුඋප්පන්නා ගහොති කිරියා ගනෙකුසලානාකුසලාන ච

කම්මවිපාකා ගසොමනස්සසහ තා රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා

ො…ගප.… මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා ගහොති කිරියා ගනෙ කුසලා

නාකුසලා න ච කම්මවිපාකා උගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණා ො…ගප.… 

ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොති. 

331. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය මගනොවිඤ්ඤාණධාතු
උප්පන්නා ගහොති කිරියා ගනෙ කුසලා නාකුසලා න ච කම්මවිපාකා

ගසොමනස්සසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා

ඤාණසම්පයුත්තා සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා 

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා ඤාණවිප්පයුත්තා

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තාඤාණසම්පයුත්තාසසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… උගපක්ඛාසහ තාඤාණවිප්පයුත්තාසසඞ්ඛාගරන 

රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා 

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

332. කතගම ධම්මාඅබ්යාකතා? යස්මිංසමගයරූපාෙචරංඣානංභාගෙති
කිරියං ගනෙ කුසලං නාකුසලං න ච කම්මවිපාකං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං

විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරතිපථවීකසිණං, 

තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, 

නාමපච්චයාඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො,  ස්සපච්චයාගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා
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භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

333. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අරූපාෙචරං ඣානං
භාගෙතිකිරියංගනෙකුසලංනාකුසලංන චකම්මවිපාකංදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං
සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, 

පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

අබ්යාකතනිද්ගදගසො. 

12. අවිජ්ජාමූලෙකුසලනිද්කදකසො 
334. කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං

උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං

ො…ගප.… ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා

ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, 

අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. 

එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

335. තත්ථකතගමො අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො? යාගචතනාසඤ්ගචතනා

සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො’’…ගප.… අයං

වුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යංගචතසිකංසාතං ගචතසිකංසුඛං 
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– අයංවුච්චති ‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා පසාගදො? යා සද්ධා සද්දහනා ඔකප්පනා

අභිප්පසාගදො– අයංවුච්චති‘‘ගෙදනාපච්චයාපසාගදො’’. 
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තත්ථකතගමොපසාදපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො? ගයොචිත්තස්සඅධිගමොක්ගඛො 

අධිමුච්චනාතදධිමුත්තතා– අයංවුච්චති‘‘පසාදපච්චයාඅධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

– අයං වුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො’’…ගප.… ගතන වුච්චති 

‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොතී’’ති. 

336. තස්මිං සමගයඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

337. තස්මිං සමගයඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, 

පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො

ගහොති. 

338. තස්මිං සමගයඅවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, 

පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයො 

ගහොති. 

339. කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං
උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… 

ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තංඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන

රූපාරම්මණං ො…ගප.… ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා
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 ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

340. කතගම ධම්මාකුසලා? යස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙති

විවිච්ගචෙකාගමහි …ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරතිපථවීකසිණං, 

තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොති. 

341. කතගම ධම්මාකුසලා? යස්මිංසමගයඅරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙති
සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, තස්මිංසමගයඅවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

342. කතගම ධම්මාකුසලා? යස්මිංසමගය ගලොකුත්තරංඣානංභාගෙති
නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, 

පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, 

ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමගතසංධම්මානංසමුදගයොගහොති. 

අවිජ්ජාමූලකකුසලනිද්ගදගසො. 

13. කුසලමූලෙවිපාෙනිද්කදකසො 
343. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස 

කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං රූපාරම්මණං, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, 
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සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

344. තත්ථ කතගමො කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා

සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘කුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො’’…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදගයොගහොතී’’ති. 

345. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං ගසොතවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං සද්දාරම්මණං…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං  න්ධාරම්මණං…ගප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

ගහොති උගපක්ඛාසහ තං රසාරම්මණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

ගහොති සුඛසහ තංග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං…ගප.… මගනොධාතුඋප්පන්නාගහොති

උගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණාො…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණාො…ගප.… 
මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා ගහොති ගසොමනස්සසහ තා රූපාරම්මණා

ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො…ගප.… මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා

ගහොතිඋගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණාො…ගප.… ධම්මාරම්මණාොයංයං

ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා 

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

346. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා

ගහොති ගසොමනස්සසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා

ඤාණසම්පයුත්තා සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා 

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා ඤාණවිප්පයුත්තා

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තාඤාණසම්පයුත්තාසසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… උගපක්ඛාසහ තාඤාණවිප්පයුත්තාසසඞ්ඛාගරන 

රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා
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 ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොති. 

347. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙති විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති – 

ඉගමධම්මාකුසලා. 

තස්ගසෙරූපාෙචරස්සකුසලස්සකම්මස්සකතත්තාඋපචිතත්තා විපාකං

විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරතිපථවීකසිණං, 

තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා

 ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා 

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොති. 

348. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අරූපූපපත්තියා මග් ං
භාගෙති සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපොගහොති– ඉගමධම්මාකුසලා. 

තස්ගසෙඅරූපාෙචරස්සකුසලස්සකම්මස්සකතත්තාඋපචිතත්තා විපාකං
සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයානාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

349. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං
භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපොගහොති– ඉගමධම්මාකුසලා. 
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තස්ගසෙගලොකුත්තරස්සකුසලස්සඣානස්සකතත්තාභාවිතත්තා විපාකං

විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං සමගය කුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයා පසාගදො, පසාදපච්චයා අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා 

භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං. එෙගමගතසං ධම්මානං

සමුදගයොගහොති. 

කුසලමූලකවිපාකනිද්ගදගසො. 

14. අකුසලමූලෙවිපාෙනිද්කදකසො 
350. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අකුසලස්ස කම්මස්ස

කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති 

උගපක්ඛාසහ තංරූපාරම්මණං, තස්මිංසමගයඅකුසලමූලපච්චයාසඞ්ඛාගරො, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, 

ගෙදනාපච්චයාභගෙො, භෙපච්චයාජාති, ජාතිපච්චයාජරාමරණං. එෙගමතස්ස

ගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

351. තත්ථ කතගමො අකුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා

සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අකුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො’’…ගප.… ගතනවුච්චති ‘‘එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස

සමුදගයොගහොතී’’ති. 

352. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අකුසලස්ස කම්මස්ස
කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං ගසොතවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං සද්දාරම්මණං…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං  න්ධාරම්මණං…ගප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං 

ගහොති උගපක්ඛාසහ තං රසාරම්මණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

ගහොති දුක්ඛසහ තං ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං…ගප.… මගනොධාතු උප්පන්නා

ගහොතිඋගපක්ඛාසහ තාරූපාරම්මණා ො…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණාොයං

යංොපනාරබ්භ, තස්මිංසමගයඅකුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොති. 
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353. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය අකුසලස්ස කම්මස්ස
කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා ගහොති

උගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො

පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය අකුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො, සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, 

ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො,  ස්සපච්චයා ගෙදනා, ගෙදනාපච්චයා

අධිගමොක්ගඛො, අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො, භෙපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා

ජරාමරණං. එෙගමතස්සගකෙලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයොගහොති. 

354. තත්ථ කතගමො අකුසලමූලපච්චයා සඞ්ඛාගරො? යා ගචතනා

සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘අකුසලමූලපච්චයා

සඞ්ඛාගරො’’. 

තත්ථ කතමං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං’’. 

තත්ථ කතමං විඤ්ඤාණපච්චයා නාමං? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 
සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො – ඉදං වුච්චති ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා
නාමං’’. 

තත්ථ කතමං නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං? යං චිත්තං මගනො
මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘නාමපච්චයා
ඡට්ඨායතනං’’. 

තත්ථ කතගමො ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො? ගයො  ස්ගසො ඵුසනා
සම්ඵුසනාසම්ඵුසිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා  ස්ගසො’’. 

තත්ථකතමා  ස්සපච්චයා ගෙදනා? යං ගචතසිකං ගනෙ සාතංනාසාතං 
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා
ගෙදනා– අයං වුච්චති‘‘ ස්සපච්චයාගෙදනා’’. 

තත්ථ කතගමො ගෙදනාපච්චයා අධිගමොක්ගඛො? ගයො චිත්තස්ස
අධිගමොක්ගඛො අධිමුච්චනා තදධිමුත්තතා – අයං වුච්චති ‘‘ගෙදනාපච්චයා
අධිගමොක්ගඛො’’. 

තත්ථ කතගමො අධිගමොක්ඛපච්චයා භගෙො? ඨගපත්ො අධිගමොක්ඛං, 
ගෙදනාක්ඛන්ගධො සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො
– අයංවුච්චති ‘‘අධිගමොක්ඛපච්චයාභගෙො’’. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

218 

පටුන 

තත්ථකතමාභෙපච්චයාජාති? යාගතසංගතසංධම්මානංජාතිසඤ්ජාති 
නිබ්බ්ත්තිඅභිනිබ්බ්ත්තිපාතුභාගෙො– අයංවුච්චති‘‘භෙපච්චයාජාති’’. 

තත්ථ කතමං ජාතිපච්චයා ජරාමරණං? අත්ථි ජරා, අත්ථි මරණං. තත්ථ 
කතමාජරා? යාගතසංගතසංධම්මානංජරාජීරණතාආයුගනොසංහානි – අයං
වුච්චතිජරා. තත්ථකතමංමරණං? ගයොගතසංගතසංධම්මානංඛගයොෙගයො
ගභගදො පරිගභගදො අනිච්චතා අන්තරධානං – ඉදං වුච්චති ‘‘මරණං’’. ඉති
අයඤ්චජරා, ඉදඤ්චමරණං. ඉදං වුච්චති ‘‘ජාතිපච්චයාජරාමරණං’’. 

එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදගයොගහොතීති. එෙගමතස්ස
ගකෙලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සඞ් ති ගහොති, සමා ගමො ගහොති, සගමොධානං 
ගහොති, පාතුභාගෙො ගහොති. ගතන වුච්චති එෙගමතස්ස ගකෙලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදගයො ගහොතී’’ති. 

අකුසලමූලකවිපාකනිද්ගදගසො. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්ග ො [පච්චයාකාරවිභඞ්ග ො (සී. සයා.)] නිට්ඨිගතො. 
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7. සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
355. චත්තාගරො සතිපට්ඨානා– ඉධ භික්ඛුඅජ්ඣත්තංකාගයකායානුපස්සී

විහරති බ්හිද්ධා කාගය කායානුපස්සී විහරති අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා කාගය
කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාගනො සතිමා විගනයය ගලොගක 

අභිජ්ඣාගදොමනස්සං, අජ්ඣත්තං ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී විහරති බ්හිද්ධා
ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී විහරති අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී

විහරති ආතාපී සම්පජාගනො සතිමා විගනයය ගලොගක අභිජ්ඣාගදොමනස්සං, 
අජ්ඣත්තං චිත්ගත චිත්තානුපස්සී විහරති බ්හිද්ධා චිත්ගත චිත්තානුපස්සී
විහරති අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා චිත්ගත චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාගනො

සතිමා විගනයය ගලොගක අභිජ්ඣාගදොමනස්සං, අජ්ඣත්තං ධම්ගමසු
ධම්මානුපස්සීවිහරතිබ්හිද්ධාධම්ගමසු ධම්මානුපස්සීවිහරතිඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධා
ධම්ගමසුධම්මානුපස්සී විහරතිආතාපී සම්පජාගනො සතිමා විගනයයගලොගක

අභිජ්ඣාගදොමනස්සං. 

1. ොයානුපස්සනානිද්කදකසො 
356. කථඤ්ච භික්ඛුඅජ්ඣත්තංකාගයකායානුපස්සී විහරති? ඉධභික්ඛු 

අජ්ඣත්තං කායං උද්ධං පාදතලා අගධො ගකසමත්ථකා තචපරියන්තං පූරං

නානප්පකාරස්ස අසුචිගනො පච්චගෙක්ඛති – ‘‘අත්ථි ඉමස්මිං කාගය ගකසා

ගලොමා නඛා දන්තා තගචො මංසං න්හාරු [නහාරු (සී.)] අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං 

[අට්ඨිමිඤ්ජා (සී.)] ෙක්කං හදයංයකනංකිගලොමකංපිහකංපප් ාසං අන්තං
අන්තතණං උදරියං කරීසං පිත්තං ගසම්හං පුබ්ගබ්ො ගලොහිතං ගසගදො ගමගදො

අස්සු ෙසා ගඛගළො සිඞ්ඝාණිකා ලසිකා මුත්ත’’න්ති. ගසො තං නිමිත්තං

ආගසෙතිභාගෙති බ්හුලීකගරොතිස්ොෙත්ථිතංෙෙත්ථගපති. ගසො තංනිමිත්තං 
ආගසවිත්ො භාගෙත්ො බ්හුලීකරිත්ො ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපත්ො බ්හිද්ධා

කාගය චිත්තංඋපසංහරති. 

කථඤ්ච භික්ඛු බ්හිද්ධාකාගයකායානුපස්සී විහරති? ඉධ භික්ඛු බ්හිද්ධා
කායංඋද්ධංපාදතලාඅගධොගකසමත්ථකාතචපරියන්තංපූරං නානප්පකාරස්ස

අසුචිගනොපච්චගෙක්ඛති– ‘‘අත්ථිස්සකාගයගකසාගලොමා නඛාදන්තාතගචො
මංසං න්හාරු අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං ෙක්කං හදයං යකනං කිගලොමකං පිහකං
පප් ාසංඅන්තං අන්තතණංඋදරියංකරීසංපිත්තංගසම්හං පුබ්ගබ්ොගලොහිතං

ගසගදො ගමගදො අස්සු ෙසා ගඛගළොසිඞ්ඝාණිකාලසිකාමුත්ත’’න්ති. ගසොතං 

නිමිත්තංආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොතිස්ොෙත්ථිතංෙෙත්ථගපති. ගසොතං
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නිමිත්තං ආගසවිත්ො භාගෙත්ො බ්හුලීකරිත්ො ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපත්ො

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා කාගයචිත්තංඋපසංහරති. 

කථඤ්ච භික්ඛුඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාකාගය කායානුපස්සීවිහරති? ඉධභික්ඛු
අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා කායං උද්ධං පාදතලා අගධො ගකසමත්ථකා තචපරියන්තං

පූරංනානප්පකාරස්සඅසුචිගනොපච්චගෙක්ඛති– ‘‘අත්ථි ඉමස්මිංකාගයගකසා
ගලොමා නඛා දන්තා තගචො මංසං න්හාරු අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං ෙක්කං හදයං
යකනංකිගලොමකංපිහකංපප් ාසංඅන්තංඅන්තතණංඋදරියංකරීසංපිත්තං
ගසම්හං පුබ්ගබ්ො ගලොහිතං ගසගදො ගමගදො අස්සු ෙසා ගඛගළො සිඞ්ඝාණිකා

ලසිකාමුත්ත’’න්ති. එෙං භික්ඛුඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාකාගයකායානුපස්සීවිහරති

ආතාපීසම්පජාගනොසතිමා විගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සං. 

357. අනුපස්සීති. තත්ථ කතමා අනුපස්සනා? යා පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

‘‘අනුපස්සනා’’. ඉමායඅනුපස්සනායඋගපගතොගහොතිසමුගපගතො උපා ගතො

සමුපා ගතො උපපන්ගනො සම්පන්ගනො සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති 

‘‘අනුපස්සී’’ති. 

358. විහරතීති. ඉරියති ෙත්තති පාගලති යගපති යාගපති චරති විහරති. 

ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

359. ආතාපීති. තත්ථ කතගමො ආතාගපො [කතමං ආතාපං (සබ්බ්ත්ථ)]? 

ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො – අයං වුච්චති

‘‘ආතාගපො’’. ඉමිනා ආතාගපන උගපගතො ගහොති සමුගපගතො උපා ගතො

සමුපා ගතො උපපන්ගනො සම්පන්ගනො සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති

‘‘ආතාපී’’ති. 

360. සම්පජාගනොති. තත්ථ කතමං සම්පජඤ්ඤං? යා පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං වුච්චති 

‘‘සම්පජඤ්ඤං’’. ඉමිනා සම්පජඤ්ගඤන උගපගතො ගහොති සමුගපගතො

උපා ගතො සමුපා ගතො උපපන්ගනො සම්පන්ගනො සමන්නා ගතො. ගතන

වුච්චති‘‘සම්පජාගනො’’ති. 

361. සතිමාති. තත්ථකතමාසති? යාසතිඅනුස්සති…ගප.… සම්මාසති– 

අයං වුච්චති ‘‘සති’’. ඉමාය සතියා උගපගතො ගහොති සමුගපගතො උපා ගතො

සමුපා ගතො උපපන්ගනො සම්පන්ගනො සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති

‘‘සතිමා’’ති. 
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362. විගනයය ගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සන්ති. තත්ථකතගමොගලොගකො? 

ස්ගෙෙ කාගයො ගලොගකො. පඤ්චපි උපාදානක්ඛන්ධා ගලොගකො. අයං වුච්චති

‘‘ගලොගකො’’. තත්ථකතමාඅභිජ්ඣා? ගයොරාග ො සාරාග ො…ගප.… චිත්තස්ස

සාරාග ො – අයං වුච්චති ‘‘අභිජ්ඣා’’. තත්ථ කතමං ගදොමනස්සං? යං
ගචතසිකංඅසාතංගචතසිකංදුක්ඛංගචගතොසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛංගෙදයිතං 

ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛාගෙදනා– ඉදංවුච්චති ‘‘ගදොමනස්සං’’. ඉති
අයඤ්ච අභිජ්ඣා ඉදඤ්ච ගදොමනස්සං ඉමම්හි ගලොගක විනීතා ගහොන්ති
පටිවිනීතා සන්තා සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා

බ්යප්පිතාගසොසිතාවිගසොසිතා බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘විගනයයගලොගක

අභිජ්ඣාගදොමනස්ස’’න්ති. 

කායානුපස්සනානිද්ගදගසො. 

2. කෙදනානුපස්සනානිද්කදකසො 
363. කථඤ්ච භික්ඛු අජ්ඣත්තං ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී විහරති? ඉධ

භික්ඛු සුඛංගෙදනං ගෙදයමාගනො‘‘සුඛංගෙදනංගෙදයාමී’’තිපජානාති, දුක්ඛං

ගෙදනං ගෙදයමාගනො ‘‘දුක්ඛං ගෙදනං ගෙදයාමී’’ති පජානාති, අදුක්ඛමසුඛං

ගෙදනං ගෙදයමාගනො ‘‘අදුක්ඛමසුඛං ගෙදනං ගෙදයාමී’’තිපජානාති, සාමිසං

ොසුඛංගෙදනංගෙදයමාගනො ‘‘සාමිසංසුඛංගෙදනංගෙදයාමී’’තිපජානාති, 

නිරාමිසංොසුඛංගෙදනංගෙදයමාගනො ‘‘නිරාමිසංසුඛංගෙදනංගෙදයාමී’’ති

පජානාති, සාමිසං ො දුක්ඛං ගෙදනං ගෙදයමාගනො ‘‘සාමිසං දුක්ඛං ගෙදනං

ගෙදයාමී’’තිපජානාති, නිරාමිසං ො දුක්ඛං ගෙදනං ගෙදයමාගනො ‘‘නිරාමිසං

දුක්ඛං ගෙදනං ගෙදයාමී’’ති පජානාති, සාමිසං ො අදුක්ඛමසුඛං ගෙදනං

ගෙදයමාගනො‘‘සාමිසංඅදුක්ඛමසුඛංගෙදනංගෙදයාමී’’තිපජානාති, නිරාමිසං

ො අදුක්ඛමසුඛං ගෙදනං ගෙදයමාගනො ‘‘නිරාමිසං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදනං 

ගෙදයාමී’’ති පජානාති. ගසො තං නිමිත්තං ආගසෙති භාගෙති බ්හුලීකගරොති

ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපති. ගසො තං නිමිත්තං ආගසවිත්ො භාගෙත්ො 
බ්හුලීකරිත්ො ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපත්ො බ්හිද්ධා ගෙදනාසු චිත්තං

උපසංහරති. 

කථඤ්චභික්ඛුබ්හිද්ධාගෙදනාසුගෙදනානුපස්සීවිහරති? ඉධ භික්ඛුසුඛං

ගෙදනං ගෙදයමානං ‘‘සුඛං ගෙදනං ගෙදයතී’’ති පජානාති, දුක්ඛං ගෙදනං 

ගෙදයමානං ‘‘දුක්ඛං ගෙදනං ගෙදයතී’’ති පජානාති, අදුක්ඛමසුඛං ගෙදනං

ගෙදයමානං ‘‘අදුක්ඛමසුඛං ගෙදනං ගෙදයතී’’ති පජානාති, සාමිසං ො සුඛං 

ගෙදනංගෙදයමානං‘‘සාමිසංසුඛංගෙදනංගෙදයතී’’තිපජානාති, නිරාමිසංො

සුඛං ගෙදනං ගෙදයමානං ‘‘නිරාමිසං සුඛං ගෙදනං ගෙදයතී’’ති පජානාති, 

සාමිසං ො දුක්ඛං ගෙදනං ගෙදයමානං ‘‘සාමිසං දුක්ඛං ගෙදනං ගෙදයතී’’ති
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පජානාති, නිරාමිසංො දුක්ඛංගෙදනං ගෙදයමානං ‘‘නිරාමිසං දුක්ඛංගෙදනං

ගෙදයතී’’තිපජානාති, සාමිසංොඅදුක්ඛමසුඛං ගෙදනංගෙදයමානං ‘‘සාමිසං

අදුක්ඛමසුඛංගෙදනංගෙදයතී’’තිපජානාති, නිරාමිසංො අදුක්ඛමසුඛංගෙදනං

ගෙදයමානං ‘‘නිරාමිසං අදුක්ඛමසුඛංගෙදනංගෙදයතී’’තිපජානාති. ගසො තං

නිමිත්තංආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොතිස්ොෙත්ථිතංෙෙත්ථගපති. ගසොතං
නිමිත්තං ආගසවිත්ො භාගෙත්ො බ්හුලීකරිත්ො ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපත්ො

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා ගෙදනාසුචිත්තංඋපසංහරති. 

කථඤ්ච භික්ඛු අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී විහරති? ඉධ

භික්ඛු සුඛං ගෙදනං ‘‘සුඛා ගෙදනා’’ති පජානාති, දුක්ඛං ගෙදනං ‘‘දුක්ඛා 

ගෙදනා’’ති පජානාති, අදුක්ඛමසුඛං ගෙදනං ‘‘අදුක්ඛමසුඛා ගෙදනා’’ති

පජානාති, සාමිසං ො සුඛං ගෙදනං ‘‘සාමිසා සුඛා ගෙදනා’’ති පජානාති, 

නිරාමිසං ො සුඛං ගෙදනං ‘‘නිරාමිසා සුඛා ගෙදනා’’ති පජානාති, සාමිසං ො

දුක්ඛං ගෙදනං ‘‘සාමිසා දුක්ඛා ගෙදනා’’ති පජානාති, නිරාමිසං ො දුක්ඛං

ගෙදනං ‘‘නිරාමිසා දුක්ඛා ගෙදනා’’ති පජානාති, සාමිසං ො අදුක්ඛමසුඛං

ගෙදනං‘‘සාමිසාඅදුක්ඛමසුඛාගෙදනා’’ති පජානාති, නිරාමිසංොඅදුක්ඛමසුඛං

ගෙදනං ‘‘නිරාමිසා අදුක්ඛමසුඛා ගෙදනා’’ති පජානාති. එෙං භික්ඛු
අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජාගනොසතිමා

විගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සං. 

364. අනුපස්සීති …ගප.… විහරතීති…ගප.… ආතාපීති…ගප.… 

සම්පජාගනොති…ගප.… සතිමාති…ගප.… විගනයය ගලොගක 

අභිජ්ඣාගදොමනස්සන්ති. තත්ථකතගමොගලොගකො? සාගයෙගෙදනාගලොගකො. 

පඤ්චපි උපාදානක්ඛන්ධා ගලොගකො. අයං වුච්චති ‘‘ගලොගකො’’. තත්ථකතමා

අභිජ්ඣා? ගයො රාග ො සාරාග ො…ගප.… චිත්තස්ස සාරාග ො – අයං වුච්චති

‘‘අභිජ්ඣා’’. තත්ථ කතමං ගදොමනස්සං? යං ගචතසිකං අසාතං ගචතසිකං
දුක්ඛං ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා

දුක්ඛා ගෙදනා – ඉදං වුච්චති ‘‘ගදොමනස්සං’’. ඉති අයඤ්ච අභිජ්ඣා ඉදඤ්ච
ගදොමනස්සං ඉමම්හි ගලොගක විනීතා ගහොන්ති පටිවිනීතා සන්තා සමිතා 
වූපසන්තාඅත්ථඞ් තාඅබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතාබ්යප්පිතාගසොසිතාවිගසොසිතා 

බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘විගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්ස’’න්ති. 

ගෙදනානුපස්සනානිද්ගදගසො. 

3. චිත්තානුපස්සනානිද්කදකසො 
365. කථඤ්ච භික්ඛුඅජ්ඣත්තංචිත්ගතචිත්තානුපස්සීවිහරති? ඉධභික්ඛු

සරා ං ො චිත්තං ‘‘සරා ං ගම චිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතරා ං ො චිත්තං
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‘‘වීතරා ං ගම චිත්ත’’න්ති පජානාති, සගදොසං ො චිත්තං ‘‘සගදොසං ගම

චිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතගදොසං ො චිත්තං ‘‘වීතගදොසං ගම චිත්ත’’න්ති

පජානාති, සගමොහංොචිත්තං‘‘සගමොහංගමචිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතගමොහං 

ො චිත්තං ‘‘වීතගමොහං ගම චිත්ත’’න්ති පජානාති, සංඛිත්තං ො චිත්තං

‘‘සංඛිත්තංගමචිත්ත’’න්තිපජානාති, වික්ඛිත්තං ොචිත්තං ‘‘වික්ඛිත්තංගම

චිත්ත’’න්ති පජානාති, මහග් තං ො චිත්තං ‘‘මහග් තං ගම චිත්ත’’න්ති

පජානාති, අමහග් තං ො චිත්තං ‘‘අමහග් තං ගම චිත්ත’’න්ති පජානාති, 

සඋත්තරං ො චිත්තං ‘‘සඋත්තරං ගම චිත්ත’’න්ති පජානාති, අනුත්තරං ො

චිත්තං‘‘අනුත්තරංගමචිත්ත’’න්තිපජානාති, සමාහිතංො චිත්තං‘‘සමාහිතං

ගමචිත්ත’’න්තිපජානාති, අසමාහිතං ො චිත්තං‘‘අසමාහිතංගමචිත්ත’’න්ති

පජානාති, විමුත්තංොචිත්තං ‘‘විමුත්තංගම චිත්ත’’න්තිපජානාති, අවිමුත්තං

ොචිත්තං ‘‘අවිමුත්තංගමචිත්ත’’න්ති පජානාති. ගසොතංනිමිත්තංආගසෙති

භාගෙති බ්හුලීකගරොති ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපති. ගසො තං නිමිත්තං
ආගසවිත්ො භාගෙත්ො බ්හුලීකරිත්ො ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපත්ො බ්හිද්ධා

චිත්ගතචිත්තංඋපසංහරති. 

කථඤ්චභික්ඛුබ්හිද්ධාචිත්ගතචිත්තානුපස්සීවිහරති? ඉධ භික්ඛුසරා ං

ොස්ස චිත්තං ‘‘සරා මස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතරා ං ොස්ස චිත්තං

‘‘වීතරා මස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, සගදොසං ොස්ස චිත්තං ‘‘සගදොසමස්ස 

චිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතගදොසං ොස්ස චිත්තං ‘‘වීතගදොසමස්ස චිත්ත’’න්ති

පජානාති, සගමොහං ොස්ස චිත්තං ‘‘සගමොහමස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, 

වීතගමොහං ොස්ස චිත්තං ‘‘වීතගමොහමස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, සංඛිත්තං

ොස්ස චිත්තං ‘‘සංඛිත්තමස්සචිත්ත’’න්තිපජානාති, වික්ඛිත්තංොස්සචිත්තං 

‘‘වික්ඛිත්තමස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, මහග් තං ොස්ස චිත්තං

‘‘මහග් තමස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, අමහග් තං ොස්ස චිත්තං

‘‘අමහග් තමස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, සඋත්තරං ොස්ස චිත්තං

‘‘සඋත්තරමස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, අනුත්තරං ොස්ස චිත්තං

‘‘අනුත්තරමස්සචිත්ත’’න්තිපජානාති, සමාහිතංොස්සචිත්තං‘‘සමාහිතමස්ස

චිත්ත’’න්තිපජානාති, අසමාහිතං ොස්ස චිත්තං ‘‘අසමාහිතමස්සචිත්ත’’න්ති

පජානාති, විමුත්තං ොස්ස චිත්තං ‘‘විමුත්තමස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති, 

අවිමුත්තං ොස්ස චිත්තං ‘‘අවිමුත්තමස්ස චිත්ත’’න්ති පජානාති. ගසො තං

නිමිත්තංආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොති ස්ොෙත්ථිතංෙෙත්ථගපති. ගසොතං
නිමිත්තං ආගසවිත්ො භාගෙත්ො බ්හුලීකරිත්ො ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපත්ො

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාචිත්ගතචිත්තංඋපසංහරති. 

කථඤ්චභික්ඛුඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාචිත්ගතචිත්තානුපස්සී විහරති? ඉධභික්ඛු

සරා ං ො චිත්තං ‘‘සරා ං චිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතරා ං ො චිත්තං
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‘‘වීතරා ං චිත්ත’’න්ති පජානාති, සගදොසං ො චිත්තං ‘‘සගදොසං චිත්ත’’න්ති

පජානාති, වීතගදොසංොචිත්තං‘‘වීතගදොසංචිත්ත’’න්ති පජානාති, සගමොහංො

චිත්තං ‘‘සගමොහං චිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතගමොහං ො චිත්තං ‘‘වීතගමොහං

චිත්ත’’න්තිපජානාති, සංඛිත්තංොචිත්තං ‘‘සංඛිත්තංචිත්ත’’න්ති පජානාති, 

වික්ඛිත්තංොචිත්තං‘‘වික්ඛිත්තංචිත්ත’’න්තිපජානාති, මහග් තං ොචිත්තං

‘‘මහග් තං චිත්ත’’න්ති පජානාති, අමහග් තං ො චිත්තං ‘‘අමහග් තං 

චිත්ත’’න්තිපජානාති, සඋත්තරංොචිත්තං‘‘සඋත්තරංචිත්ත’’න්තිපජානාති, 

අනුත්තරං ො චිත්තං ‘‘අනුත්තරං චිත්ත’’න්තිපජානාති, සමාහිතං ො චිත්තං

‘‘සමාහිතං චිත්ත’’න්ති පජානාති, අසමාහිතං ො චිත්තං ‘‘අසමාහිතං

චිත්ත’’න්ති පජානාති, විමුත්තං ො චිත්තං ‘‘විමුත්තං චිත්ත’’න්ති පජානාති, 

අවිමුත්තං ො චිත්තං ‘‘අවිමුත්තං චිත්ත’’න්ති පජානාති. එෙං භික්ඛු 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා චිත්ගත චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාගනො සතිමා

විගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සං. 

366. අනුපස්සීති…ගප.… විහරතීති…ගප.… ආතාපීති…ගප.… 

සම්පජාගනොති…ගප.… සතිමාති…ගප.… විගනයය ගලොගක

අභිජ්ඣාගදොමනස්සන්ති. තත්ථකතගමොගලොගකො? තංගයෙචිත්තංගලොගකො. 

පඤ්චපි උපාදානක්ඛන්ධා ගලොගකො – තත්ථ කතමා අභිජ්ඣා? ගයො රාග ො 

සාරාග ො…ගප.… චිත්තස්ස සාරාග ො – අයං වුච්චති ‘‘අභිජ්ඣා’’. තත්ථ

කතමං ගදොමනස්සං? යං ගචතසිකං අසාතං ගචතසිකං දුක්ඛං
ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා

ගෙදනා – ඉදං වුච්චති ‘‘ගදොමනස්සං’’. ඉති අයඤ්ච අභිජ්ඣා ඉදඤ්ච
ගදොමනස්සං ඉමම්හි ගලොගක විනීතා ගහොන්ති පටිවිනීතා සන්තා සමිතා 
වූපසන්තාඅත්ථඞ් තාඅබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතාබ්යප්පිතාගසොසිතාවිගසොසිතා 

බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘විගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්ස’’න්ති. 

චිත්තානුපස්සනානිද්ගදගසො. 

4. ධම්මානුපස්සනානිද්කදකසො 
367. කථඤ්ච භික්ඛුඅජ්ඣත්තංධම්ගමසුධම්මානුපස්සීවිහරති? ඉධභික්ඛු

සන්තංො අජ්ඣත්තංකාමච්ඡන්දං ‘‘අත්ථිගමඅජ්ඣත්තංකාමච්ඡන්ගදො’’ති 

පජානාති, අසන්තං ො අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්දං ‘‘නත්ථි ගම අජ්ඣත්තං 

කාමච්ඡන්ගදො’’තිපජානාති, යථාචඅනුප්පන්නස්සකාමච්ඡන්දස්සඋප්පාගදො

ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස පහානං ගහොති

තඤ්ච පජානාති, යථාචපහීනස්සකාමච්ඡන්දස්සආයතිංඅනුප්පාගදො ගහොති

තඤ්ච පජානාති. සන්තං ො අජ්ඣත්තං බ්යාපාදං…ගප.… සන්තං ො

අජ්ඣත්තංථිනමිද්ධං [ථීනමිද්ධං (සී. සයා.)] …ගප.… සන්තංොඅජ්ඣත්තං 
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උද්ධච්චකුක්කුච්චං…ගප.… සන්තං ො අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡං ‘‘අත්ථි ගම 

අජ්ඣත්තංවිචිකිච්ඡා’’තිපජානාති, අසන්තංොඅජ්ඣත්තංවිචිකිච්ඡං‘‘නත්ථි 

ගම අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡා’’ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය

උප්පාගදො ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය පහානං 

ගහොතිතඤ්චපජානාති, යථාචපහීනායවිචිකිච්ඡායආයතිංඅනුප්පාගදොගහොති

තඤ්ච පජානාති. 

සන්තං ො අජ්ඣත්තං සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං ‘‘අත්ථි ගම අජ්ඣත්තං 

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති පජානාති, අසන්තං ො අජ්ඣත්තං

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං ‘‘නත්ථි ගම අජ්ඣත්තං සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති

පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාගදො ගහොති

තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්ස භාෙනාය

පාරිපූරී ගහොති තඤ්ච පජානාති, සන්තං ො අජ්ඣත්තං 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ො අජ්ඣත්තං

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං [විරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං (සී. සයා.)] …ගප.… සන්තංො

අජ්ඣත්තං පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං …ගප.… සන්තං ො අජ්ඣත්තං 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ො අජ්ඣත්තං

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ො අජ්ඣත්තං

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං ‘‘අත්ථි ගම අජ්ඣත්තං 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති පජානාති, අසන්තං ො අජ්ඣත්තං 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං ‘‘නත්ථි ගම අජ්ඣත්තං 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාගදො ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච
උප්පන්නස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්ස භාෙනාය පාරිපූරී ගහොති තඤ්ච

පජානාති. ගසො තං නිමිත්තං ආගසෙති භාගෙති බ්හුලීකගරොති ස්ොෙත්ථිතං

ෙෙත්ථගපති. ගසො තං නිමිත්තං ආගසවිත්ො භාගෙත්ො බ්හුලීකරිත්ො

ස්ොෙත්ථිතංෙෙත්ථගපත්ොබ්හිද්ධාධම්ගමසුචිත්තං උපසංහරති. 

කථඤ්චභික්ඛුබ්හිද්ධාධම්ගමසුධම්මානුපස්සීවිහරති? ඉධ භික්ඛුසන්තං

ොස්ස කාමච්ඡන්දං ‘‘අත්ථිස්ස කාමච්ඡන්ගදො’’ති පජානාති, අසන්තං ොස්ස

කාමච්ඡන්දං ‘‘නත්ථිස්සකාමච්ඡන්ගදො’’ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාගදො ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස

කාමච්ඡන්දස්ස පහානං ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස 

කාමච්ඡන්දස්ස ආයතිං අනුප්පාගදො ගහොති තඤ්ච පජානාති. සන්තං ොස්ස 

බ්යාපාදං…ගප.… සන්තං ොස්ස ථිනමිද්ධං…ගප.… සන්තං ොස්ස 

උද්ධච්චකුක්කුච්චං…ගප.… සන්තංොස්සවිචිකිච්ඡං‘‘අත්ථිස්ස විචිකිච්ඡා’’ති

පජානාති, අසන්තංොස්සවිචිකිච්ඡං‘‘නත්ථිස්සවිචිකිච්ඡා’’ති පජානාති, යථා
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ච අනුප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය උප්පාගදො ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච

උප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය පහානං ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනාය

විචිකිච්ඡායආයතිංඅනුප්පාගදොගහොතිතඤ්චපජානාති. 

සන්තං ොස්ස සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං ‘‘අත්ථිස්ස සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති 

පජානාති, අසන්තං ොස්ස සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං ‘‘නත්ථිස්ස

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්සඋප්පාගදොගහොතිතඤ්චපජානාති, යථාච උප්පන්නස්ස

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්සභාෙනායපාරිපූරීගහොතිතඤ්චපජානාති. සන්තං ොස්ස

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ොස්ස

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ොස්ස පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… 

සන්තං ොස්ස පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ොස්ස

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ොස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං

‘‘අත්ථිස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති පජානාති, අසන්තං ොස්ස

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං ‘‘නත්ථිස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති

පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාගදො

ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්ස

භාෙනායපාරිපූරීගහොතිතඤ්චපජානාති. ගසොතංනිමිත්තං ආගසෙතිභාගෙති

බ්හුලීකගරොති ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපති. ගසො තං නිමිත්තං ආගසවිත්ො 
භාගෙත්ො බ්හුලීකරිත්ො ස්ොෙත්ථිතං ෙෙත්ථගපත්ො අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා

ධම්ගමසු චිත්තංඋපසංහරති. 

කථඤ්ච භික්ඛු අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා ධම්ගමසු ධම්මානුපස්සී විහරති? ඉධ

භික්ඛුසන්තංොකාමච්ඡන්දං‘‘අත්ථිකාමච්ඡන්ගදො’’තිපජානාති, අසන්තංො

කාමච්ඡන්දං ‘‘නත්ථි කාමච්ඡන්ගදො’’ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස 

කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාගදො ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස

කාමච්ඡන්දස්ස පහානං ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස

කාමච්ඡන්දස්ස ආයතිං අනුප්පාගදො ගහොති තඤ්ච පජානාති. සන්තං ො

බ්යාපාදං…ගප.… සන්තං ො ථිනමිද්ධං…ගප.… සන්තං ො

උද්ධච්චකුක්කුච්චං…ගප.… සන්තං ො විචිකිච්ඡං ‘‘අත්ථි විචිකිච්ඡා’’ති

පජානාති, අසන්තං ො විචිකිච්ඡං ‘‘නත්ථි විචිකිච්ඡා’’ති පජානාති, යථා ච

අනුප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය උප්පාගදො ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච

උප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය පහානං ගහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනාය

විචිකිච්ඡායආයතිංඅනුප්පාගදොගහොතිතඤ්චපජානාති. 

සන්තං ො සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං ‘‘අත්ථි සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති

පජානාති, අසන්තංොසතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං‘‘නත්ථි සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති
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පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාගදො ගහොති

තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්ස භාෙනාය 

පාරිපූරී ගහොති තඤ්ච පජානාති. සන්තං ො

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ො 

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ො පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… 

සන්තං ො පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තං ො

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං…ගප.… සන්තංො උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං‘‘අත්ථි

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’ති පජානාති, අසන්තං ො 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං‘‘නත්ථිඋගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’තිපජානාති, 
යථා ච අනුප්පන්නස්සඋගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්සඋප්පාගදො ගහොතිතඤ්ච

පජානාති, යථාච උප්පන්නස්සඋගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ස්සභාෙනායපාරිපූරී

ගහොතිතඤ්චපජානාති. එෙං භික්ඛුඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධා ධම්ගමසුධම්මානුපස්සී

විහරති ආතාපීසම්පජාගනොසතිමාවිගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සං. 

368. අනුපස්සීති. තත්ථ කතමා අනුපස්සනා? යා පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

අනුපස්සනා. ඉමාය අනුපස්සනාය උගපගතො ගහොති සමුගපගතො උපා ගතො

සමුපා ගතො උපපන්ගනො සම්පන්ගනො සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති 

‘‘අනුපස්සී’’ති. 

369. විහරතීති. ඉරියති ෙත්තති පාගලති යගපති යාගපති චරති විහරති. 

ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

370. ආතාපීති. තත්ථ කතගමො ආතාගපො? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො – අයං වුච්චති ‘‘ආතාගපො’’. ඉමිනා

ආතාගපන උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති 

‘‘ආතාපී’’ති. 

371. සම්පජාගනොති. තත්ථ කතමං සම්පජඤ්ඤං? යා පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං වුච්චති

‘‘සම්පජඤ්ඤං’’. ඉමිනා සම්පජඤ්ගඤන උගපගතො ගහොති…ගප.… 

සමන්නා ගතො. ගතනවුච්චති‘‘සම්පජාගනො’’ති. 

372. සතිමාති. තත්ථකතමාසති? යාසතිඅනුස්සති…ගප.… සම්මාසති– 

අයං වුච්චති ‘‘සති’’. ඉමායසතියාඋගපගතොගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. 

ගතනවුච්චති ‘‘සතිමා’’ති. 
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373. විගනයය ගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සන්ති. තත්ථකතගමොගලොගකො? 

ගතෙ ධම්මා ගලොගකො. පඤ්චපි උපාදානක්ඛන්ධා ගලොගකො. අයං වුච්චති

‘‘ගලොගකො’’. තත්ථකතමාඅභිජ්ඣා? ගයොරාග ොසාරාග ො…ගප.… චිත්තස්ස

සාරාග ො – අයං වුච්චති ‘‘අභිජ්ඣා’’. තත්ථ කතමං ගදොමනස්සං? යං
ගචතසිකංඅසාතංගචතසිකංදුක්ඛංගචගතොසම් ස්සජංඅසාතංදුක්ඛං ගෙදයිතං

ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛාගෙදනා– ඉදංවුච්චති ‘‘ගදොමනස්සං’’. ඉති 
අයඤ්ච අභිජ්ඣා ඉදඤ්ච ගදොමනස්සං ඉමම්හි ගලොගක විනීතා ගහොන්ති
පටිවිනීතා සන්තා සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා

බ්යප්පිතාගසොසිතාවිගසොසිතා බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘විගනයයගලොගක

අභිජ්ඣාගදොමනස්ස’’න්ති. 

ධම්මානුපස්සනානිද්ගදගසො. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
374. චත්තාගරො සතිපට්ඨානා – ඉධ භික්ඛු කාගය කායානුපස්සී විහරති, 

ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී විහරති, චිත්ගත චිත්තානුපස්සී විහරති, ධම්ගමසු

ධම්මානුපස්සීවිහරති. 

375. කථඤ්ච භික්ඛුකාගයකායානුපස්සීවිහරති? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගය 
ගලොකුත්තරං ඣානංභාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරති දුක්ඛපටිපදංදන්ධාභිඤ්ඤංකාගයකායානුපස්සී, යාතස්මිං
සමගය සති අනුස්සති සම්මාසති සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසා ධම්මා

සතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

376. කථඤ්ච භික්ඛුගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී විහරති? ඉධභික්ඛුයස්මිං
සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං

පහානාය පඨමායභූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී, යා
තස්මිං සමගය සති අනුස්සති සම්මාසති සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති සතිපට්ඨානං. අෙගසසා ධම්මා

සතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

377. කථඤ්ච භික්ඛු චිත්ගත චිත්තානුපස්සී විහරති? ඉධ භික්ඛු යස්මිං
සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 

247 

පටුන 

පහානාය පඨමායභූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං චිත්ගත චිත්තානුපස්සී, යා
තස්මිං සමගය සති අනුස්සති සම්මාසති සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසා ධම්මා

සතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

378. කථඤ්ච භික්ඛු ධම්ගමසු ධම්මානුපස්සී විහරති? ඉධ භික්ඛු යස්මිං
සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං

පහානාය පඨමායභූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං ධම්ගමසු ධම්මානුපස්සී, යා
තස්මිං සමගය සති අනුස්සති සම්මාසති සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසා ධම්මා

සතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

379. තත්ථකතමං සතිපට්ඨානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං ධම්ගමසු ධම්මානුපස්සී, යා තස්මිං සමගය සති

අනුස්සතිසම්මාසතිසතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– ඉදං

වුච්චති‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසාධම්මා සතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

380. චත්තාගරො සතිපට්ඨානා – ඉධ භික්ඛු කාගය කායානුපස්සී විහරති, 

ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී විහරති, චිත්ගත චිත්තානුපස්සී විහරති, ධම්ගමසු

ධම්මානුපස්සීවිහරති. 

381. කථඤ්ච භික්ඛුකාගයකායානුපස්සීවිහරති? ඉධ භික්ඛුයස්මිංසමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්සඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතංකාගයකායානුපස්සී, යාතස්මිංසමගයසතිඅනුස්සති

සම්මාසති සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති

‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසාධම්මාසතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

382. කථඤ්ච භික්ඛුගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී විහරති? ඉධභික්ඛුයස්මිං
සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං
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පහානාය පඨමායභූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ 
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්සඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ගෙදනාසු ගෙදනානුපස්සී, යා තස්මිං සමගය සති

අනුස්සතිසම්මාසතිසතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– ඉදං

වුච්චති‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසාධම්මා සතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

383. කථඤ්ච භික්ඛු චිත්ගත චිත්තානුපස්සී විහරති? ඉධ භික්ඛු යස්මිං
සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං

පහානාය පඨමායභූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්සඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං චිත්ගත චිත්තානුපස්සී, යා තස්මිං සමගය සති

අනුස්සතිසම්මාසති සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– ඉදං 

වුච්චති‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසාධම්මාසතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

384. කථඤ්ච භික්ඛු ධම්ගමසු ධම්මානුපස්සී විහරති? ඉධ භික්ඛු යස්මිං
සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං 

පහානාය පඨමායභූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්සඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං ධම්ගමසු ධම්මානුපස්සී, යා තස්මිං සමගය සති

අනුස්සතිසම්මාසති සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොමග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– ඉදං

වුච්චති‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසාධම්මාසතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

385. තත්ථකතමං සතිපට්ඨානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගමධම්මාකුසලා. තස්ගසෙගලොකුත්තරස්සකුසලස්ස 

ඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං
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ඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, යාතස්මිං
සමගය සති අනුස්සති සම්මාසති සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘සතිපට්ඨානං’’. අෙගසසා ධම්මා

සතිපට්ඨානසම්පයුත්තා. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
386. චත්තාගරො සතිපට්ඨානා – ඉධ භික්ඛු කාගය කායානුපස්සී විහරති

ආතාපී සම්පජාගනොසතිමාවිගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සං, ගෙදනාසු
ගෙදනානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාගනො සතිමා විගනයය ගලොගක

අභිජ්ඣාගදොමනස්සං, චිත්ගතචිත්තානුපස්සී විහරතිආතාපීසම්පජාගනොසතිමා

විගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සං, ධම්ගමසු ධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපී

සම්පජාගනොසතිමාවිගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සං. 

387. චතුන්නං සතිපට්ඨානානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති 

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කතිඅරණා? 

1. තිෙං 
388. සියා කුසලා, සියාඅබ්යාකතා. සියාසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, සියා

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. සියා විපාකා සියා විපාකධම්මධම්මා. 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. සියා සවිතක්කසවිචාරා, 

සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. සියා පීතිසහ තා, සියා

සුඛසහ තා, සියාඋගපක්ඛාසහ තා. ගනෙදස්සගනන නභාෙනායපහාතබ්බ්ා. 

ගනෙ දස්සගනනන භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. සියා අපචය ාමිගනො, සියා 

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. සියා ගසක්ඛා, සියා අගසක්ඛා. අප්පමාණා. 

අප්පමාණාරම්මණා. පණීතා. සියා සම්මත්තනියතා, සියා අනියතා. න

මග් ාරම්මණා, සියාමග් ගහතුකා, සියාමග් ාධිපතිගනො, සියානෙත්තබ්බ්ා

මග් ගහතුකාතිපි, මග් ාධිපතිගනොතිපි. සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, 

සියා උප්පාදිගනො. සියා අතීතා, සියා අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා. න

ෙත්තබ්බ්ාඅතීතාරම්මණාතිපි, අනා තාරම්මණාතිපි, පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි. 

සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. බ්හිද්ධාරම්මණා. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 
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2. දුෙං 
389. න ගහතූ. සගහතුකා. ගහතුසම්පයුත්තා. න ෙත්තබ්බ්ා ගහතූ ගචෙ

සගහතුකා චාති, සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතූ. න ෙත්තබ්බ්ා ගහතූ ගචෙ

ගහතුසම්පයුත්තාචාති, ගහතුසම්පයුත්තාගචෙනචගහතූ. නගහතූසගහතුකා. 

සප්පච්චයා. සඞ්ඛතා. අනිදස්සනා. අප්පටිඝා. අරූපා. ගලොකුත්තරා. ගකනචි

විඤ්ගඤයයා, ගකනචි න විඤ්ගඤයයා. ගනො ආසො. අනාසො. 

ආසෙවිප්පයුත්තා. නෙත්තබ්බ්ාආසොගචෙසාසොචාතිපි, සාසොගචෙගනො

ච ආසොතිපි. න ෙත්තබ්බ්ා ආසො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තාචාතිපි, 

ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො චආසොතිපි. ආසෙවිප්පයුත්තා. අනාසො. ගනො

සංගයොජනා…ගප.… ගනො  න්ථා…ගප.… ගනො ඔඝා…ගප.… ගනො 

ගයො ා…ගප.… ගනොනීෙරණා…ගප.… ගනොපරාමාසා…ගප.… සාරම්මණා. 

ගනො චිත්තා. ගචතසිකා. චිත්තසම්පයුත්තා. චිත්තසංසට්ඨා. චිත්තසමුට්ඨානා. 

චිත්තසහභුගනො. චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. 

බ්ාහිරා. ගනො උපාදා. අනුපාදින්නා. ගනො උපාදානා…ගප.… ගනො

කිගලසා…ගප.… න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා, න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. න

දස්සගනනපහාතබ්බ්ගහතුකා. නභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. 

සියා සවිතක්කා, සියා අවිතක්කා. සියා සවිචාරා, සියා අවිචාරා. සියා

සප්පීතිකා, සියා අප්පීතිකා. සියා පීතිසහ තා, සියා න පීතිසහ තා. සියා

සුඛසහ තා, සියා න සුඛසහ තා. සියා උගපක්ඛාසහ තා, සියා න 

උගපක්ඛාසහ තා. න කාමාෙචරා. න රූපාෙචරා. න අරූපාෙචරා. 

අපරියාපන්නා. සියා නියයානිකා, සියා අනියයානිකා. සියා නියතා, සියා

අනියතා. අනුත්තරා. අරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

සතිපට්ඨානවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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8. සම්මප්පධානවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
390. චත්තාගරො සම්මප්පධානා – ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං

අකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දංජගනතිොයමති වීරියංආරභතිචිත්තං

පග් ණ්හාතිපදහති, උප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානං පහානාය

ඡන්දං ජගනති ොයමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති, 
අනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානංඋප්පාදාය ඡන්දං ජගනතිොයමති වීරියං

ආරභති චිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති, උප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්ගමොසාය භිගයයොභාොය ගෙපුල්ලාය භාෙනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජගනති

ොයමති වීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 

391. කථඤ්ච භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

අනුප්පාදායඡන්දංජගනතිොයමති වීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති? 

තත්ථ කතගම අනුප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා? තීණි අකුසලමූලානි – 

ගලොගභො, ගදොගසො, ගමොගහො. තගදකට්ඨා ච කිගලසා. තංසම්පයුත්ගතො 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො, තංසමුට්ඨානං කායකම්මං ෙචීකම්මං මගනොකම්මං – 

ඉගම වුච්චන්ති ‘‘අනුප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා’’. ඉති ඉගමසං
අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජගනති

ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 

392. ඡන්දං ජගනතීති. තත්ථකතගමො ඡන්ගදො? ගයො ඡන්ගදො ඡන්දිකතා 

[ඡන්දීකතා (සයා.)] කත්තුකමයතා කුසගලො ධම්මච්ඡන්ගදො – අයං වුච්චති

‘‘ඡන්ගදො’’. ඉමං ඡන්දං ජගනති සඤ්ජගනති උට්ඨගපති සමුට්ඨගපති 

[උට්ඨාගපති සමුට්ඨාගපති (සයා.) එෙමුපරිපි] නිබ්බ්ත්ගතති අභිනිබ්බ්ත්ගතති. 

ගතනවුච්චති‘‘ඡන්දංජගනතී’’ති. 

393. ොයමතීති. තත්ථ කතගමො ොයාගමො? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො – අයං වුච්චති ‘‘ොයාගමො’’. ඉමිනා
ොයාගමනඋගපගතො ගහොති සමුගපගතො උපා ගතො සමුපා ගතො උපපන්ගනො

සම්පන්ගනොසමන්නා ගතො. ගතනවුච්චති‘‘ොයමතී’’ති. 

394. වීරියං ආරභතීති. තත්ථ කතමං වීරියං? ගයො ගචතසිගකො 

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො – ඉදං වුච්චති ‘‘වීරියං’’. ඉමං වීරියං
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ආරභති සමාරභති ආගසෙති භාගෙති බ්හුලීකගරොති. ගතන වුච්චති ‘‘වීරියං

ආරභතී’’ති. 

395. චිත්තං පග් ණ්හාතීති. තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉමං

චිත්තං පග් ණ්හාති සම්පග් ණ්හාතිඋපත්ථම්ගභතිපච්චුපත්ථම්ගභති. ගතන

වුච්චති‘‘චිත්තං පග් ණ්හාතී’’ති. 

396. පදහතීති. තත්ථ කතමං පධානං? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො – ඉදං වුච්චති ‘‘පධානං’’. ඉමිනා

පධාගනන උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති 

‘‘පදහතී’’ති. 

397. කථඤ්ච භික්ඛු උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

පහානාය ඡන්දං ජගනතිොයමතිවීරියං ආරභතිචිත්තං පග් ණ්හාති පදහති? 

තත්ථ කතගම උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා? තීණි අකුසලමූලානි – 

ගලොගභො, ගදොගසො, ගමොගහො. තගදකට්ඨා ච කිගලසා. තංසම්පයුත්ගතො 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො, තංසමුට්ඨානං කායකම්මං ෙචීකම්මං මගනොකම්මං – 

ඉගම වුච්චන්ති ‘‘උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා’’. ඉති ඉගමසං
උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ජගනති

ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 

398. ඡන්දං ජගනතීති. තත්ථකතගමො ඡන්ගදො? ගයො ඡන්ගදො ඡන්දිකතා

කත්තුකමයතා කුසගලො ධම්මච්ඡන්ගදො– අයංවුච්චති‘‘ඡන්ගදො’’. ඉමංඡන්දං 

ජගනති සඤ්ජගනති උට්ඨගපති සමුට්ඨගපති නිබ්බ්ත්ගතති අභිනිබ්බ්ත්ගතති. 

ගතන වුච්චති‘‘ඡන්දංජගනතී’’ති. 

399. ොයමතීති. තත්ථ කතගමො ොයාගමො? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො – අයං වුච්චති ‘‘ොයාගමො’’. ඉමිනා

ොයාගමන උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති 

‘‘ොයමතී’’ති. 

400. වීරියං ආරභතීති. තත්ථ කතමං වීරියං? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො – ඉදං වුච්චති ‘‘වීරියං’’. ඉමං වීරියං

ආරභති සමාරභති ආගසෙති භාගෙති බ්හුලීකගරොති. ගතන වුච්චති ‘‘වීරියං

ආරභතී’’ති. 
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401. චිත්තං පග් ණ්හාතීති. තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉමං

චිත්තං පග් ණ්හාති සම්පග් ණ්හාතිඋපත්ථම්ගභතිපච්චුපත්ථම්ගභති. ගතන

වුච්චති‘‘චිත්තං පග් ණ්හාතී’’ති. 

402. පදහතීති. තත්ථ කතමං පධානං? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො – ඉදං වුච්චති ‘‘පධානං’’. ඉමිනා

පධාගනන උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති 

‘‘පදහතී’’ති. 

403. කථඤ්ච භික්ඛුඅනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාදායඡන්දං

ජගනති ොයමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති? තත්ථ කතගම 

අනුප්පන්නා කුසලා ධම්මා? තීණි කුසලමූලානි – අගලොගභො, අගදොගසො, 

අගමොගහො. තංසම්පයුත්ගතො ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. තංසමුට්ඨානං කායකම්මං, 

ෙචීකම්මං, මගනොකම්මං– ඉගම වුච්චන්ති‘‘අනුප්පන්නාකුසලාධම්මා’’. ඉති
ඉගමසංඅනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානංඋප්පාදායඡන්දංජගනතිොයමති

වීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාති පදහති. 

404. ඡන්දං ජගනතීති…ගප.… ොයමතීති…ගප.… වීරියං

ආරභතීති…ගප.… චිත්තං පග් ණ්හාතීති…ගප.… පදහතීති. තත්ථ කතමං

පධානං? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො …ගප.… සම්මාොයාගමො – ඉදං

වුච්චති ‘‘පධානං’’. ඉමිනා පධාගනන උගපගතො ගහොති…ගප.… 

සමන්නා ගතො. ගතනවුච්චති‘‘පදහතී’’ති. 

405. කථඤ්ච භික්ඛු උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්ගමොසාය භිගයයොභාොය ගෙපුල්ලාය භාෙනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජගනති

ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති? තත්ථකතගමඋප්පන්නා

කුසලා ධම්මා? තීණි කුසලමූලානි – අගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො. 

තංසම්පයුත්ගතො ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො, තංසමුට්ඨානං කායකම්මං ෙචීකම්මං මගනොකම්මං – 

ඉගම වුච්චන්ති ‘‘උප්පන්නා කුසලා ධම්මා’’. ඉති ඉගමසං උප්පන්නානං 
කුසලානංධම්මානංඨිතියාඅසම්ගමොසායභිගයයොභාොයගෙපුල්ලායභාෙනාය

පාරිපූරියා ඡන්දංජගනතිොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 
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406. ඨිතියාති. යා ඨිති ගසො අසම්ගමොගසො, ගයො අසම්ගමොගසො ගසො

භිගයයොභාගෙො, ගයො භිගයයොභාගෙොතංගෙපුල්ලං, යංගෙපුල්ලංසාභාෙනා, යා

භාෙනාසාපාරිපූරී. 

407. ඡන්දං ජගනතීති…ගප.… ොයමතීති…ගප.… වීරියං

ආරභතීති…ගප.… චිත්තං පග් ණ්හාතීති…ගප.… පදහතීති. තත්ථ කතමං

පධානං? ගයොගචතසිගකොවීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො– ඉදං වුච්චති

‘‘පධානං’’. ඉමිනාපධාගනනඋගපගතොගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන

වුච්චති ‘‘පදහතී’’ති. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
408. චත්තාගරො සම්මප්පධානා – ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං

අකුසලානං ධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දංජගනතිොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තං

පග් ණ්හාති පදහති, උප්පන්නානංපාපකානං අකුසලානංධම්මානංපහානාය

ඡන්දං ජගනති ොයමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති, 
අනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානංඋප්පාදාය ඡන්දං ජගනතිොයමති වීරියං

ආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති, උප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඨිතියා
අසම්ගමොසාය භිගයයොභාොය ගෙපුල්ලාය භාෙනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජගනති

ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 

409. කථඤ්ච භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

අනුප්පාදායඡන්දංජගනතිොයමති වීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති? 
ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිං 

දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.…

පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරතිදුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමගය
අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජගනති

ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාති පදහති. 

410. ඡන්දං ජගනතීති. තත්ථකතගමො ඡන්ගදො? ගයො ඡන්ගදො ඡන්දිකතා

කත්තුකමයතාකුසගලො ධම්මච්ඡන්ගදො– අයංවුච්චති‘‘ඡන්ගදො’’. ඉමංඡන්දං

ජගනති සඤ්ජගනති උට්ඨගපති සමුට්ඨගපති නිබ්බ්ත්ගතති අභිනිබ්බ්ත්ගතති. 

ගතනවුච්චති‘‘ඡන්දංජගනතී’’ති. 

411. ොයමතීති. තත්ථ කතගමො ොයාගමො? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං
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මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති ‘‘ොයාගමො’’. ඉමිනා ොයාගමන උගපගතො
ගහොති සමුගපගතො උපා ගතො සමුපා ගතො උපපන්ගනො සම්පන්ගනො

සමන්නා ගතො. ගතනවුච්චති‘‘ොයමතී’’ති. 

412. වීරියං ආරභතීති. තත්ථ කතමං වීරියං? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘වීරියං’’. ඉමං වීරියං ආරභති සමාරභති

ආගසෙතිභාගෙති බ්හුලීකගරොති. ගතනවුච්චති‘‘වීරියංආරභතී’’ති. 

413. චිත්තං පග් ණ්හාතීති. තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉමං 

චිත්තං පග් ණ්හාතිසම්පග් ණ්හාතිඋපත්ථම්ගභතිපච්චුපත්ථම්ගභති. ගතන 

වුච්චති‘‘චිත්තංපග් ණ්හාතී’’ති. 

414. පදහතීති. තත්ථ කතමං සම්මප්පධානං? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘සම්මප්පධානං’’. අෙගසසා ධම්මා

සම්මප්පධානසම්පයුත්තා. 

415. කථඤ්ච භික්ඛු උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

පහානාය ඡන්දං ජගනතිොයමතිවීරියං ආරභතිචිත්තං පග් ණ්හාති පදහති? 

ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරංඣානංභාගෙති නියයානිකංඅපචය ාමිං

දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… 

පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරතිදුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය 
උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ජගනති

ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 

416. ඡන්දං ජගනතීති…ගප.… ොයමතීති…ගප.… වීරියං

ආරභතීති…ගප.… චිත්තං පග් ණ්හාතීති…ගප.… පදහතීති. තත්ථ කතමං

සම්මප්පධානං? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති

‘‘සම්මප්පධානං’’. අෙගසසාධම්මා සම්මප්පධානසම්පයුත්තා. 

417. කථඤ්ච භික්ඛුඅනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාදායඡන්දං

ජගනතිොයමතිවීරියං ආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති? ඉධභික්ඛුයස්මිං
සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං

පහානාය පඨමායභූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි සම්මප්පධානවිභඞ්කගො 
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පටුන 

උපසම්පජ්ජවිහරතිදුක්ඛපටිපදංදන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගයඅනුප්පන්නානං
කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය ඡන්දං ජගනති ොයමති වීරියංආරභති චිත්තං

පග් ණ්හාතිපදහති. 

418. ඡන්දං ජගනතීති…ගප.… ොයමතීති…ගප.… වීරියං

ආරභතීති…ගප.… චිත්තං පග් ණ්හාතීති…ගප.… පදහතීති. තත්ථ කතමං

සම්මප්පධානං? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො …ගප.… සම්මාොයාගමො

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති

‘‘සම්මප්පධානං’’. අෙගසසාධම්මා සම්මප්පධානසම්පයුත්තා. 

419. කථඤ්ච භික්ඛු උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්ගමොසාය භිගයයොභාොය ගෙපුල්ලාය භාෙනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජගනති

ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං 

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමගයඋප්පන්නානං
කුසලානං ධම්මානංඨිතියාඅසම්ගමොසායභිගයයොභාොය ගෙපුල්ලායභාෙනාය 

පාරිපූරියාඡන්දංජගනතිොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. 

420. ඨිතියාති. යා ඨිති ගසො අසම්ගමොගසො, ගයො අසම්ගමොගසො ගසො

භිගයයොභාගෙො, ගයො භිගයයොභාගෙොතංගෙපුල්ලං, යංගෙපුල්ලංසාභාෙනා, යා

භාෙනාසාපාරිපූරී. 

421. ඡන්දං ජගනතීති. තත්ථකතගමො ඡන්ගදො? ගයො ඡන්ගදො ඡන්දිකතා

කත්තුකමයතාකුසගලො ධම්මච්ඡන්ගදො– අයංවුච්චති‘‘ඡන්ගදො’’. ඉමංඡන්දං

ජගනති සඤ්ජගනති උට්ඨගපති සමුට්ඨගපති නිබ්බ්ත්ගතති අභිනිබ්බ්ත්ගතති. 

ගතනවුච්චති‘‘ඡන්දංජගනතී’’ති. 

422. ොයමතීති. තත්ථ කතගමො ොයාගමො? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති ‘‘ොයාගමො’’. ඉමිනා ොයාගමන උගපගතො

ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතනවුච්චති‘‘ොයමතී’’ති. 

423. වීරියං ආරභතීති. තත්ථ කතමං වීරියං? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘වීරියං’’. ඉමං වීරියං ආරභති සමාරභති

ආගසෙති භාගෙතිබ්හුලීකගරොති. ගතනවුච්චති ‘‘වීරියංආරභතී’’ති. 
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424. චිත්තං පග් ණ්හාතීති. තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉමං 

චිත්තං පග් ණ්හාතිසම්පග් ණ්හාතිඋපත්ථම්ගභතිපච්චුපත්ථම්ගභති. ගතන 

වුච්චති‘‘චිත්තංපග් ණ්හාතී’’ති. 

425. පදහතීති. තත්ථ කතමං සම්මප්පධානං? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘සම්මප්පධානං’’. අෙගසසා ධම්මා

සම්මප්පධානසම්පයුත්තා. 

426. තත්ථකතමං සම්මප්පධානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, ගයො තස්මිං සමගය ගචතසිගකො 

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – ඉදං වුච්චති ‘‘සම්මප්පධානං’’. අෙගසසා ධම්මා

සම්මප්පධානසම්පයුත්තා. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
427. චත්තාගරො සම්මප්පධානා – ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං

අකුසලානං ධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දංජගනතිොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තං

පග් ණ්හාති පදහති, උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

පහානාය…ගප.… අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය…ගප.… 
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්ගමොසාය භිගයයොභාොය
ගෙපුල්ලාය භාෙනායපාරිපූරියාඡන්දංජගනති ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තං

පග් ණ්හාතිපදහති. 

428. චතුන්නං සම්මප්පධානානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කති අරණා? 

1. තිෙං 
429. කුසලාගයෙ. සියාසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, සියාඅදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා. විපාකධම්මධම්මා. අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. සියා සවිතක්කසවිචාරා, සියා

අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. සියා පීතිසහ තා, සියා
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සුඛසහ තා, සියාඋගපක්ඛාසහ තා. ගනෙදස්සගනන නභාෙනායපහාතබ්බ්ා. 

ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. අපචය ාමිගනො. ගසක්ඛා. 

අප්පමාණා. අප්පමාණාරම්මණා. පණීතා. සම්මත්තනියතා. නමග් ාරම්මණා. 

මග් ගහතුකා. සියා මග් ාධිපතිගනො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා මග් ාධිපතිගනොති. 

සියා උප්පන්නා, සියාඅනුප්පන්නා, නෙත්තබ්බ්ාඋප්පාදිගනොති.සියාඅතීතා, 

සියා අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා. න ෙත්තබ්බ්ා අතීතාරම්මණාතිපි, 

අනා තාරම්මණාතිපි, පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි. සියා අජ්ඣත්තා, සියා

බ්හිද්ධා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. බ්හිද්ධාරම්මණා. අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

2. දුෙං 
430. න ගහතූ. සගහතුකා. ගහතුසම්පයුත්තා. න ෙත්තබ්බ්ා ගහතූ ගචෙ

සගහතුකා චාති, සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතූ. න ෙත්තබ්බ්ා ගහතූ ගචෙ

ගහතුසම්පයුත්තාචාති, ගහතුසම්පයුත්තාගචෙනච ගහතූ. න ගහතූසගහතුකා. 

සප්පච්චයා. සඞ්ඛතා. අනිදස්සනා. අප්පටිඝා. අරූපා. ගලොකුත්තරා. ගකනචි

විඤ්ගඤයයා, ගකනචි න විඤ්ගඤයයා. ගනො ආසො. අනාසො. 

ආසෙවිප්පයුත්තා. නෙත්තබ්බ්ාආසොගචෙසාසො චාතිපි, සාසොගචෙගනො

ච ආසොතිපි. න ෙත්තබ්බ්ා ආසො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තා චාතිපි, 

ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො චආසොතිපි. ආසෙවිප්පයුත්තා. අනාසො. ගනො

සංගයොජනා…ගප.… ගනො  න්ථා…ගප.… ගනො ඔඝා…ගප.… ගනො

ගයො ා…ගප.… ගනොනීෙරණා…ගප.… ගනොපරාමාසා…ගප.… සාරම්මණා. 

ගනො චිත්තා. ගචතසිකා. චිත්තසම්පයුත්තා. චිත්තසංසට්ඨා. චිත්තසමුට්ඨානා. 

චිත්තසහභුගනො. චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. 

බ්ාහිරා. ගනො උපාදා. අනුපාදින්නා. ගනො උපාදානා…ගප.… ගනො

කිගලසා…ගප.… න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා. න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. න

දස්සගනනපහාතබ්බ්ගහතුකා. නභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. සියා සවිතක්කා, 

සියාඅවිතක්කා. සියාසවිචාරා, සියාඅවිචාරා. සියා සප්පීතිකා, සියාඅප්පීතිකා. 

සියාපීතිසහ තා, සියානපීතිසහ තා. සියාසුඛසහ තා, සියානසුඛසහ තා. 

සියා උගපක්ඛාසහ තා, සියා න උගපක්ඛාසහ තා. න කාමාෙචරා. න 

රූපාෙචරා. න අරූපාෙචරා. අපරියාපන්නා. නියයානිකා. නියතා. අනුත්තරා. 

අරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

සම්මප්පධානවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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9. ඉද්ධිපාදවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
431. චත්තාගරො ඉද්ධිපාදා – ඉධ භික්ඛු

ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භාගෙති, 

වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භාගෙති, 

චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භාගෙති, 

වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභාගෙති. 

1. ඡන්දිද්ධිපාකදො 
432. කථඤ්ච භික්ඛු ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං

භාගෙති? ඡන්දං ගච භික්ඛු අධිපතිං කරිත්ො ලභති සමාධිං, ලභති

චිත්තස්ගසකග් තං [චිත්තස්ස එකග් තං (සී. සයා.)] – අයං වුච්චති 

‘‘ඡන්දසමාධි’’. ගසො අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

අනුප්පාදායඡන්දං ජගනතිොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති, 
උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ජගනති

ොයමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාති පදහති, අනුප්පන්නානංකුසලානං
ධම්මානංඋප්පාදායඡන්දංජගනතිොයමතිවීරියං ආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාති

පදහති, උප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඨිතියා අසම්ගමොසායභිගයයොභාොය
ගෙපුල්ලායභාෙනායපාරිපූරියාඡන්දංජගනතිොයමතිවීරියං ආරභතිචිත්තං

පග් ණ්හාති පදහති. ඉගම වුච්චන්ති ‘‘පධානසඞ්ඛාරා’’. ඉති අයඤ්ච 

ඡන්දසමාධි, ඉගම ච පධානසඞ්ඛාරා. තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාගරොත්ගෙෙ සඞ්ඛයං [සඞ්ඛං (සී.)] 

 ච්ඡති. 

433. තත්ථ කතගමො ඡන්ගදො? ගයො ඡන්ගදො ඡන්දිකතා කත්තුකමයතා

කුසගලො ධම්මච්ඡන්ගදො– අයංවුච්චති‘‘ඡන්ගදො’’. 

තත්ථ කතගමො සමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති අෙට්ඨිති අවිසාහාගරො
අවික්ගඛගපො අවිසාහටමානසතාසමගථොසමාධින්ද්රියංසමාධිබ්ලංසම්මාසමාධි

– අයංවුච්චති ‘‘සමාධි’’. 

තත්ථ කතගමො පධානසඞ්ඛාගරො? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො
නික්කගමො පරක්කගමො උයයාගමො ොයාගමො උස්සාගහො උස්ගසොළ්හී ථාගමො
ඨිති අසිථිලපරක්කමතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා අනික්ඛිත්තධුරතා

ධුරසම්පග් ාගහො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබ්ලං සම්මාොයාගමො – අයං වුච්චති
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‘‘පධානසඞ්ඛාගරො’’. ඉති ඉමිනා ච ඡන්ගදන, ඉමිනා ච සමාධිනා, ඉමිනා ච
පධානසඞ්ඛාගරන උගපගතො ගහොති සමුගපගතො උපා ගතො සමුපා ගතො

උපපන්ගනො සම්පන්ගනො සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති 

‘‘ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා ගතො’’ති. 

434. ඉද්ධීති. යා ගතසං ධම්මානං ඉද්ධි සමිද්ධි ඉජ්ඣනා සමිජ්ඣනා

ලාගභොපටිලාගභොපත්ති සම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

‘‘ඉද්ධිපාගදො’’ති. තථාභූතස්ස ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

‘‘ඉද්ධිපාදං භාගෙතී’’ති. ගත ධම්ගම ආගසෙති භාගෙති බ්හුලීකගරොති. 

ගතනවුච්චති‘‘ඉද්ධිපාදංභාගෙතී’’ති. 

2. වීරියිද්ධිපාකදො 
435. කථඤ්ච භික්ඛු වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං

භාගෙති? වීරියං ගච භික්ඛු අධිපතිං කරිත්ො ලභති සමාධිං ලභති

චිත්තස්ගසකග් තං – අයං වුච්චති ‘‘වීරියසමාධි’’. ගසො අනුප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජගනති ොයමති වීරියං

ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති, උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං

ධම්මානං පහානාය…ගප.… අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං

උප්පාදාය…ගප.… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්ගමොසාය
භිගයයොභාොයගෙපුල්ලායභාෙනායපාරිපූරියාඡන්දං ජගනතිොයමතිවීරියං 

ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. ඉගම වුච්චන්ති ‘‘පධානසඞ්ඛාරා’’. ඉති

අයඤ්ච වීරියසමාධි, ඉගම ච පධානසඞ්ඛාරා; තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාගරොත්ගෙෙසඞ්ඛයං ච්ඡති. 

436. තත්ථ කතමං වීරියං? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො– ඉදංවුච්චති‘‘වීරියං’’. 

තත්ථ කතගමො සමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති අෙට්ඨිති අවිසාහාගරො
අවික්ගඛගපොඅවිසාහටමානසතාසමගථොසමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ලංසම්මාසමාධි

– අයංවුච්චති‘‘සමාධි’’. 

තත්ථ කතගමොපධානසඞ්ඛාගරො? ගයොගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො – අයං වුච්චති ‘‘පධානසඞ්ඛාගරො’’. ඉති ඉමිනා ච වීරිගයන, 
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ඉමිනා ච සමාධිනා, ඉමිනා ච පධානසඞ්ඛාගරන උගපගතො ගහොති…ගප.… 

සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති‘‘වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා ගතො’’ති. 

437. ඉද්ධීති. යා ගතසං ධම්මානං ඉද්ධි සමිද්ධි ඉජ්ඣනා සමිජ්ඣනා

ලාගභොපටිලාගභොපත්ති සම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

ඉද්ධිපාගදොති. තථාභූතස්ස ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

ඉද්ධිපාදං භාගෙතීති. ගතධම්ගමආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොති. ගතන 

වුච්චති‘‘ඉද්ධිපාදංභාගෙතී’’ති. 

3. චිත්තිද්ධිපාකදො 
438. කථඤ්ච භික්ඛු චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං

භාගෙති? චිත්තං ගච භික්ඛු අධිපතිං කරිත්ො ලභති සමාධිං ලභති 

චිත්තස්ගසකග් තං – අයං වුච්චති ‘‘චිත්තසමාධි’’. ගසො අනුප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජගනති ොයමති වීරියං

ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති, උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං

ධම්මානං පහානාය…ගප.… අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං

උප්පාදාය…ගප.… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්ගමොසාය
භිගයයොභාොයගෙපුල්ලායභාෙනායපාරිපූරියාඡන්දං ජගනතිොයමති වීරියං

ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. ඉගම වුච්චන්ති ‘‘පධානසඞ්ඛාරා’’. ඉති 

අයඤ්ච චිත්තසමාධි, ඉගම ච පධානසඞ්ඛාරා; තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො 

අභිසඞ්ඛිපිත්ොචිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාගරොත්ගෙෙසඞ්ඛයං ච්ඡති. 

439. තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදංවුච්චති ‘‘චිත්තං’’. 

තත්ථකතගමොසමාධි? යාචිත්තස්සඨිතිසණ්ඨිති…ගප.… සම්මාසමාධි – 

අයංවුච්චති‘‘සමාධි’’. 

තත්ථකතගමොපධානසඞ්ඛාගරො? ගයොගචතසිගකොවීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො – අයං වුච්චති ‘‘පධානසඞ්ඛාගරො’’. ඉති ඉමිනා ච චිත්ගතන, 

ඉමිනා ච සමාධිනා, ඉමිනා ච පධානසඞ්ඛාගරන උගපගතො ගහොති…ගප.… 

සමන්නා ගතො. ගතනවුච්චති‘‘චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා ගතො’’ති. 
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440. ඉද්ධීති. යා ගතසං ධම්මානං ඉද්ධි සමිද්ධි ඉජ්ඣනා සමිජ්ඣනා 

ලාගභොපටිලාගභොපත්තිසම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියා උපසම්පදා. 

ඉද්ධිපාගදොති. තථාභූතස්ස ගෙදනාක්ඛන්ගධො…ගප.… 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො. 

ඉද්ධිපාදං භාගෙතීති. ගතධම්ගමආගසෙති භාගෙතිබ්හුලීකගරොති. ගතන

වුච්චති‘‘ඉද්ධිපාදංභාගෙතී’’ති. 

4. වීමංසිද්ධිපාකදො 
441. කථඤ්ච භික්ඛු වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං

භාගෙති? වීමංසං ගච භික්ඛු අධිපතිං කරිත්ො ලභති සමාධිං ලභති

චිත්තස්ගසකග් තං – අයං වුච්චති ‘‘වීමංසාසමාධි’’. ගසො අනුප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජගනති ොයමති වීරියං

ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති, උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං

ධම්මානං පහානාය…ගප.… අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං

උප්පාදාය…ගප.… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්ගමොසාය
භිගයයොභාොයගෙපුල්ලායභාෙනාය පාරිපූරියාඡන්දං ජගනතිොයමතිවීරියං

ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. ඉගම වුච්චන්ති ‘‘පධානසඞ්ඛාරා’’. ඉති

අයඤ්චවීමංසාසමාධි, ඉගමචපධානසඞ්ඛාරා; තගදකජ්ඣංඅභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ොවීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාගරොත්ගෙෙ සඞ්ඛයං ච්ඡති. 

442. තත්ථ කතමා වීමංසා? යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති ‘‘වීමංසා’’. 

තත්ථකතගමොසමාධි? යාචිත්තස්සඨිතිසණ්ඨිති…ගප.…සම්මාසමාධි – 

අයංවුච්චති‘‘සමාධි’’. 

තත්ථකතගමොපධානසඞ්ඛාගරො? ගයොගචතසිගකොවීරියාරම්ගභො …ගප.… 

සම්මාොයාගමො – අයං වුච්චති ‘‘පධානසඞ්ඛාගරො’’. ඉති ඉමාය ච වීමංසාය, 

ඉමිනා ච සමාධිනා, ඉමිනා ච පධානසඞ්ඛාගරන උගපගතො ගහොති…ගප.… 

සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති‘‘වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා ගතො’’ති. 

443. ඉද්ධීති. යා ගතසං ධම්මානං ඉද්ධි සමිද්ධි ඉජ්ඣනා සමිජ්ඣනා

ලාගභොපටිලාගභොපත්ති සම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 
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ඉද්ධිපාගදොති. තථාභූතස්ස ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණඛන්ගධො. 

ඉද්ධිපාදං භාගෙතීති. ගතධම්ගමආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොති. ගතන 

වුච්චති‘‘ඉද්ධිපාදංභාගෙතී’’ති. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
444. චත්තාගරො ඉද්ධිපාදා – ඉධ භික්ඛු

ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භාගෙති, 

වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භාගෙති, 

චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භාගෙති, 

වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභාගෙති. 

1. ඡන්දිද්ධිපාකදො 

445. කථඤ්ච භික්ඛු ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං

භාගෙති? ඉධභික්ඛුයස්මිං සමගයගලොකුත්තරංඣානංභාගෙතිනියයානිකං
අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමගයඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදං 

භාගෙති. 

446. තත්ථ කතගමො ඡන්ගදො? ගයො ඡන්ගදො ඡන්දිකතා කත්තුකමයතා

කුසගලොධම්මච්ඡන්ගදො– අයංවුච්චති ‘‘ඡන්ගදො’’. 

තත්ථ කතගමො සමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති…ගප.… සම්මාසමාධි 

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සමාධි’’. 

තත්ථ කතගමොපධානසඞ්ඛාගරො? ගයොගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං

වුච්චති ‘‘පධානසඞ්ඛාගරො’’. ඉති ඉමිනා ච ඡන්ගදන, ඉමිනා ච සමාධිනා, 

ඉමිනා ච පධානසඞ්ඛාගරනඋගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන

වුච්චති ‘‘ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා ගතො’’ති. 
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447. ඉද්ධීති. යා ගතසං ධම්මානං ඉද්ධි සමිද්ධි ඉජ්ඣනා සමිජ්ඣනා

ලාගභො පටිලාගභොපත්තිසම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

ඉද්ධිපාගදොති. තථාභූතස්ස ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහොඅවික්ගඛගපො. 

ඉද්ධිපාදං භාගෙතීති. ගතධම්ගමආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොති. ගතන 

වුච්චති‘‘ඉද්ධිපාදංභාගෙතී’’ති. 

2. වීරියිද්ධිපාකදො 
448. කථඤ්ච භික්ඛු වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං

භාගෙති? ඉධභික්ඛුයස්මිං සමගයගලොකුත්තරංඣානංභාගෙතිනියයානිකං
අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමගයවීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදං 

භාගෙති. 

449. තත්ථ කතමං වීරියං? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – ඉදං

වුච්චති‘‘වීරියං’’. 

තත්ථ කතගමො සමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති…ගප.… සම්මාසමාධි 

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සමාධි’’. 

තත්ථකතගමොපධානසඞ්ඛාගරො? ගයොගචතසිගකොවීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං

වුච්චති ‘‘පධානසඞ්ඛාගරො’’. ඉතිඉමිනාචවීරිගයන, ඉමිනාචසමාධිනා, ඉමිනා

චපධානසඞ්ඛාගරනඋගපගතොගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතනවුච්චති 

‘‘වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා ගතො’’ති. 

450. ඉද්ධීති. යා ගතසං ධම්මානං ඉද්ධි සමිද්ධි ඉජ්ඣනා සමිජ්ඣනා

ලාගභොපටිලාගභොපත්ති සම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

ඉද්ධිපාගදොති. තථාභූතස ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහොඅවික්ගඛගපො. 

ඉද්ධිපාදං භාගෙතීති. ගතධම්ගමආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොති. ගතන 

වුච්චති‘‘ඉද්ධිපාදංභාගෙතී’’ති. 
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3. චිත්තිද්ධිපාකදො 
451. කථඤ්ච භික්ඛු චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං

භාගෙති? ඉධ භික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරංඣානංභාගෙතිනියයානිකං 
අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ 

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං

ඉද්ධිපාදං භාගෙති. 

452. තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉදංවුච්චති ‘‘චිත්තං’’. 

තත්ථ කතගමො සමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති…ගප.… සම්මාසමාධි 

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සමාධි’’. 

තත්ථකතගමොපධානසඞ්ඛාගරො? ගයොගචතසිගකොවීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං

වුච්චති ‘‘පධානසඞ්ඛාගරො’’. ඉති ඉමිනා ච චිත්ගතන, ඉමිනා ච සමාධිනා, 

ඉමිනා ච පධානසඞ්ඛාගරනඋගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන

වුච්චති ‘‘චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා ගතො’’ති. 

453. ඉද්ධීති. යා ගතසං ධම්මානං ඉද්ධි සමිද්ධි ඉජ්ඣනා සමිජ්ඣනා

ලාගභොපටිලාගභොපත්ති සම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

ඉද්ධිපාගදොති. තථාභූතස්ස ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහොඅවික්ගඛගපො. 

ඉද්ධිපාදං භාගෙතීති. ගතධම්ගමආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොති. ගතන 

වුච්චති‘‘ඉද්ධිපාදංභාගෙතී’’ති. 

4. වීමංසිද්ධිපාකදො 
454. කථඤ්ච භික්ඛු වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං

භාගෙති? ඉධභික්ඛුයස්මිං සමගයගලොකුත්තරංඣානංභාගෙතිනියයානිකං
අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං 

ඉද්ධිපාදංභාගෙති. 
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455. තත්ථ කතමා වීමංසා? යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො
ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං– අයං වුච්චති‘‘වීමංසා’’. 

තත්ථ කතගමො සමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති…ගප.… සම්මාසමාධි 

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සමාධි’’. 

තත්ථකතගමොපධානසඞ්ඛාගරො? ගයොගචතසිගකොවීරියාරම්ගභො…ගප.… 
සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං
වුච්චති ‘‘පධානසඞ්ඛාගරො’’. ඉතිඉමායචවීමංසාය, ඉමිනාචසමාධිනා, ඉමිනා
ච පධානසඞ්ඛාගරන උගපගතො ගහොති සමුගපගතො උපා ගතො සමුපා ගතො 
උපපන්ගනො සම්පන්ගනො සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති
‘‘වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා ගතො’’ති 

456. ඉද්ධීති. යා ගතසං ධම්මානං ඉද්ධි සමිද්ධි ඉජ්ඣනා සමිජ්ඣනා
ලාගභොපටිලාගභොපත්ති සම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

ඉද්ධිපාගදොති. තථාභූතස්ස ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහොඅවික්ගඛගපො. 

ඉද්ධිපාදං භාගෙතීති. ගතධම්ගමආගසෙතිභාගෙතිබ්හුලීකගරොති. ගතන 
වුච්චති‘‘ඉද්ධිපාදංභාගෙතී’’ති. 

457. චත්තාගරො ඉද්ධිපාදා – ඡන්දිද්ධිපාගදො, වීරියිද්ධිපාගදො, 
චිත්තිද්ධිපාගදො, වීමංසිද්ධිපාගදො. 

458. තත්ථ කතගමො ඡන්දිද්ධිපාගදො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය
පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, ගයො තස්මිං සමගය ඡන්ගදො
ඡන්දිකතා කත්තුකමයතා කුසගලො ධම්මච්ඡන්ගදො – අයං වුච්චති
‘‘ඡන්දිද්ධිපාගදො’’. අෙගසසාධම්මාඡන්දිද්ධිපාදසම්පයුත්තා. 

459. තත්ථකතගමො වීරියිද්ධිපාගදො? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා
පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති
දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, ගයො තස්මිං සමගය ගචතසිගකො
වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං
මග් රියාපන්නං – අයං වුච්චති ‘‘වීරියිද්ධිපාගදො’’. අෙගසසා ධම්මා 
වීරියිද්ධිපාදසම්පයුත්තා. 
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460. තත්ථ කතගමො චිත්තිද්ධිපාගදො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය
පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි …ගප.… පඨමං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, යං තස්මිං සමගය චිත්තං
මගනො මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – අයං වුච්චති
‘‘චිත්තිද්ධිපාගදො’’. අෙගසසාධම්මා චිත්තිද්ධිපාදසම්පයුත්තා. 

461. තත්ථ කතගමො වීමංසිද්ධිපාගදො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, යා තස්මිං සමගය පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති 

‘‘වීමංසිද්ධිපාගදො’’. අෙගසසාධම්මාවීමංසිද්ධිපාදසම්පයුත්තා. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
462. චත්තාගරො ඉද්ධිපාදා – ඉධ භික්ඛු

ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භාගෙති, 

වීරියසමාධි…ගප.… චිත්තසමාධි…ගප.… 

වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදං භාගෙති. 

463. චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කතිඅරණා? 

1. තිෙං 
464. කුසලාගයෙ. සියාසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, සියාඅදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා. විපාකධම්මධම්මා. අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. සියා සවිතක්කසවිචාරා, සියා

අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. සියා පීතිසහ තා, සියා

සුඛසහ තා, සියා උගපක්ඛාසහ තා. ගනෙදස්සගනනනභාෙනායපහාතබ්බ්ා. 

ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. අපචය ාමිගනො. ගසක්ඛා. 

අප්පමාණා. අප්පමාණාරම්මණා. පණීතා. සම්මත්තනියතා. නමග් ාරම්මණා, 

මග් ගහතුකා, න මග් ාධිපතිගනො. සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, න

ෙත්තබ්බ්ාඋප්පාදිගනොති. සියා අතීතා, සියා අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා. න

ෙත්තබ්බ්ාඅතීතාරම්මණාතිපි, අනා තාරම්මණාතිපි, පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි. 
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සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. බ්හිද්ධාරම්මණා. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

2. දුෙං 
465. වීමංසිද්ධිපාගදො ගහතු, තගයො ඉද්ධිපාදා න ගහතූ. සගහතුකා. 

ගහතුසම්පයුත්තා. වීමංසිද්ධිපාගදොගහතුගචෙසගහතුගකොච, තගයොඉද්ධිපාදා

න ෙත්තබ්බ්ා ගහතූ ගචෙ සගහතුකා චාති, සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතූ. 

වීමංසිද්ධිපාගදො ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්ගතො ච, තගයො ඉද්ධිපාදා න

ෙත්තබ්බ්ා ගහතූ ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා චාති, ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච

ගහතූ. තගයොඉද්ධිපාදානගහතූසගහතුකා, වීමංසිද්ධිපාගදොන ෙත්තබ්ගබ්ොන

ගහතු සගහතුගකොතිපි, න ගහතු අගහතුගකොතිපි. සප්පච්චයා. සඞ්ඛතා. 

අනිදස්සනා. අප්පටිඝා. අරූපා. ගලොකුත්තරා. ගකනචිවිඤ්ගඤයයා, ගකනචින 

විඤ්ගඤයයා. ගනොආසො. අනාසො. ආසෙවිප්පයුත්තා. නෙත්තබ්බ්ාආසො

ගචෙසාසො චාතිපි, සාසොගචෙගනොචආසොතිපි. නෙත්තබ්බ්ාආසොගචෙ

ආසෙසම්පයුත්තා චාතිපි, ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසොතිපි. 

ආසෙවිප්පයුත්තා. අනාසො. 

ගනොසංගයොජනා…ගප.… ගනො න්ථා…ගප.… ගනොඔඝා…ගප.… ගනො

ගයො ා…ගප.… ගනො නීෙරණා…ගප.… ගනොපරාමාසා…ගප.… සාරම්මණා. 

තගයො ඉද්ධිපාදා ගනො චිත්තා, චිත්තිද්ධිපාගදො චිත්තං. තගයො ඉද්ධිපාදා

ගචතසිකා, චිත්තිද්ධිපාගදො අගචතසිගකො. තගයො ඉද්ධිපාදා චිත්තසම්පයුත්තා, 

චිත්තිද්ධිපාගදො න ෙත්තබ්ගබ්ො චිත්ගතන සම්පයුත්ගතොතිපි, චිත්ගතන

විප්පයුත්ගතොතිපි. තගයො ඉද්ධිපාදා චිත්තසංසට්ඨා, චිත්තිද්ධිපාගදො න

ෙත්තබ්ගබ්ො චිත්ගතන සංසට්ගඨොතිපි, චිත්ගතන විසංසට්ගඨොතිපි. තගයො

ඉද්ධිපාදා චිත්තසමුට්ඨානා, චිත්තිද්ධිපාගදො ගනො චිත්තසමුට්ඨාගනො. තගයො

ඉද්ධිපාදා චිත්තසහභුගනො, චිත්තිද්ධිපාගදො ගනො චිත්තසහභූ. තගයො ඉද්ධිපාදා

චිත්තානුපරිෙත්තිගනො, චිත්තිද්ධිපාගදො ගනො චිත්තානුපරිෙත්ති. තගයො

ඉද්ධිපාදා චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා, චිත්තිද්ධිපාගදො ගනො

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨාගනො. තගයො ඉද්ධිපාදාචිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො, 

චිත්තිද්ධිපාගදො ගනො චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභූ. තගයො ඉද්ධිපාදා

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො, චිත්තිද්ධිපාගදො ගනො

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්ති. 

තගයො ඉද්ධිපාදා බ්ාහිරා, චිත්තිද්ධිපාගදො අජ්ඣත්තිගකො. ගනො උපාදා. 

අනුපාදින්නා. ගනො උපාදානා…ගප.… ගනොකිගලසා…ගප.… න දස්සගනන

පහාතබ්බ්ා. න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. න
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භාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. සියා සවිතක්කා, සියාඅවිතක්කා. සියාසවිචාරා, 

සියා අවිචාරා. සියා සප්පීතිකා, සියා අප්පීතිකා. සියා පීතිසහ තා, සියා න

පීතිසහ තා. සියා සුඛසහ තා, සියා න සුඛසහ තා. සියා උගපක්ඛාසහ තා, 

සියා න උගපක්ඛාසහ තා. න කාමාෙචරා. න රූපාෙචරා. න අරූපාෙචරා. 

අපරියාපන්නා. නියයානිකා. නියතා. අනුත්තරා. අරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

ඉද්ධිපාදවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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10. කබ්ොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
466. සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

467. තත්ථ කතගමො සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? ඉධ භික්ඛු සතිමා ගහොති

පරගමන සතිගනපක්ගකන සමන්නා ගතො, චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා

ගහොතිඅනුස්සරිතා– අයංවුච්චති ‘‘සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

ගසො තථා සගතො විහරන්ගතො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචරති 

පරිවීමංසමාපජ්ජති– අයංවුච්චති‘‘ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

තස්ස තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනගතො පවිචරගතො පරිවීමංසමාපජ්ජගතො 

ආරද්ධංගහොතිවීරියංඅසල්ලීනං– අයංවුච්චති‘‘වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා – අයං වුච්චති 

‘‘පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

පීතිමනස්ස කාගයොපි පස්සම්භති, චිත්තම්පි පස්සම්භති – අයං වුච්චති

‘‘පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

පස්සද්ධකායස්ස සුඛිගනො චිත්තං සමාධියති – අයං වුච්චති

‘‘සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

ගසොතථාසමාහිතංචිත්තංසාධුකංඅජ්ඣුගපක්ඛිතාගහොති– අයං වුච්චති

‘‘උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

468. සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

469. තත්ථ කතගමො සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? අත්ථි අජ්ඣත්තං ධම්ගමසු

සති, අත්ථි බ්හිද්ධා ධම්ගමසු සති. යදපි අජ්ඣත්තං ධම්ගමසු සති තදපි
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සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො අභිඤ්ඤාය සම්ගබ්ොධාය නිබ්බ්ානාය සංෙත්තති. යදපි
බ්හිද්ධා ධම්ගමසු සති තදපි සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො අභිඤ්ඤාය සම්ගබ්ොධාය 

නිබ්බ්ානායසංෙත්තති. 

තත්ථකතගමො ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? අත්ථි අජ්ඣත්තං ධම්ගමසු

පවිචගයො, අත්ථි බ්හිද්ධා ධම්ගමසු පවිචගයො. යදපි අජ්ඣත්තං ධම්ගමසු 
පවිචගයො තදපි ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො අභිඤ්ඤාය සම්ගබ්ොධාය

නිබ්බ්ානාය සංෙත්තති. යදපි බ්හිද්ධා ධම්ගමසු පවිචගයො තදපි

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොඅභිඤ්ඤායසම්ගබ්ොධාය නිබ්බ්ානායසංෙත්තති. 

තත්ථ කතගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? අත්ථි කායිකං වීරියං, අත්ථි 

ගචතසිකංවීරියං. යදපිකායිකංවීරියංතදපිවීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොඅභිඤ්ඤාය

සම්ගබ්ොධාය නිබ්බ්ානාය සංෙත්තති. යදපි ගචතසිකං වීරියං තදපි

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොඅභිඤ්ඤාය සම්ගබ්ොධායනිබ්බ්ානායසංෙත්තති. 

තත්ථකතගමොපීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? අත්ථිසවිතක්කසවිචාරාපීති, අත්ථි

අවිතක්කඅවිචාරාපීති. යදපිසවිතක්කසවිචාරාපීතිතදපිපීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො 

අභිඤ්ඤාය සම්ගබ්ොධාය නිබ්බ්ානාය සංෙත්තති. යදපි අවිතක්කඅවිචාරා පීති

තදපි පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොඅභිඤ්ඤායසම්ගබ්ොධායනිබ්බ්ානායසංෙත්තති. 

තත්ථ කතගමො පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? අත්ථි කායපස්සද්ධි 

[කායප්පස්සද්ධි(සයා. ක.)], අත්ථිචිත්තපස්සද්ධි [චිත්තප්පස්සද්ධි(සයා. ක.)]. 
යදපි කායපස්සද්ධි තදපි පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො අභිඤ්ඤාය සම්ගබ්ොධාය

නිබ්බ්ානාය සංෙත්තති. යදපි චිත්තපස්සද්ධි තදපි පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො

අභිඤ්ඤායසම්ගබ්ොධායනිබ්බ්ානායසංෙත්තති. 

තත්ථ කතගමො සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? අත්ථි සවිතක්ගකො සවිචාගරො 

සමාධි, අත්ථිඅවිතක්ගකොඅවිචාගරොසමාධි. යදපිසවිතක්ගකොසවිචාගරොසමාධි

තදපි සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොඅභිඤ්ඤායසම්ගබ්ොධායනිබ්බ්ානායසංෙත්තති. 
යදපිඅවිතක්ගකො අවිචාගරොසමාධිතදපිසමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො අභිඤ්ඤාය

සම්ගබ්ොධායනිබ්බ්ානාය සංෙත්තති. 

තත්ථ කතගමො උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? අත්ථි අජ්ඣත්තං ධම්ගමසු 

උගපක්ඛා, අත්ථි බ්හිද්ධා ධම්ගමසු උගපක්ඛා. යදපි අජ්ඣත්තං ධම්ගමසු
උගපක්ඛා තදපි උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො අභිඤ්ඤාය සම්ගබ්ොධාය

නිබ්බ්ානාය සංෙත්තති. යදපි බ්හිද්ධා ධම්ගමසු උගපක්ඛා තදපි 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොඅභිඤ්ඤායසම්ගබ්ොධායනිබ්බ්ානාය සංෙත්තති. 
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470. සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

471. තත්ථ කතගමො සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? ඉධ භික්ඛු
සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ංභාගෙතිවිගෙකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනිගරොධනිස්සිතං

ගෙොස්සග් පරිණාමිං, ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං භාගෙති…ගප.… 

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං භාගෙති… පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං භාගෙති… 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං භාගෙති… සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං භාගෙති… 
උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් ං භාගෙති විගෙකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං

නිගරොධනිස්සිතං ගෙොස්සග් පරිණාමිං. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
472. සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

473. තත්ථ කතගම සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය සත්ත 

ගබ්ොජ්ඣඞ් ා ගහොන්ති – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො…ගප.… 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

474. තත්ථ කතගමො සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? යා සති අනුස්සති…ගප.… 

සම්මාසතිසතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

තත්ථ කතගමො ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? යා පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති 

‘‘ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 
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තත්ථ කතගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? ගයො ගචතසිගකො

වීරියාරම්ගභො…ගප.… සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං– අයංවුච්චති ‘‘වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

තත්ථ කතගමො පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? යා පීති පාගමොජ්ජං ආගමොදනා 

පගමොදනාහාගසොපහාගසොවිත්තිඔද යං [ඔදග් ං(සී.) ධ. ස. 9] අත්තමනතා

චිත්තස්සපීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො– අයංවුච්චති ‘‘පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

තත්ථ කතගමො පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? යා ගෙදනාක්ඛන්ධස්ස
සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස පස්සද්ධි
පටිප්පස්සද්ධි පස්සම්භනා පටිප්පස්සම්භනා පටිප්පස්සම්භිතත්තං 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො– අයංවුච්චති‘‘පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

තත්ථ කතගමො සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? යා චිත්තස්ස ඨිති…ගප.… 

සම්මාසමාධි සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං

වුච්චති‘‘සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

තත්ථ කතගමො උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? යා උගපක්ඛා උගපක්ඛනා 

අජ්ඣුගපක්ඛනා මජ්ඣත්තතා චිත්තස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො – අයං

වුච්චති ‘‘උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. ඉගම වුච්චන්ති සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා. 

අෙගසසාධම්මා සත්තහිගබ්ොජ්ඣඞ්ග හි සම්පයුත්තා. 

475. සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො…ගප.… 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

476. තත්ථ කතගමො සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, යා තස්මිං සමගය සති 

අනුස්සතිසම්මාසතිසතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොමග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– අයං 

වුච්චති ‘‘සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. අෙගසසා ධම්මා 

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා. 
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තත්ථ කතගමො උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය 
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, යාතස්මිංසමගයඋගපක්ඛා
උගපක්ඛනා අජ්ඣුගපක්ඛනා මජ්ඣත්තතා චිත්තස්ස

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො – අයං වුච්චති ‘‘උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. 

අෙගසසාධම්මාඋගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා. 

477. සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො…ගප.… 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

478. තත්ථ කතගම සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි …ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, ගයො තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති – ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ 
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්සඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං සමගය සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා ගහොන්ති – 

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො…ගප.… උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

479. තත්ථ කතගමො සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? යා සති අනුස්සති…ගප.… 

සම්මාසතිසතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’…ගප.…. 

තත්ථ කතගමො උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? යා උගපක්ඛා උගපක්ඛනා 

අජ්ඣුගපක්ඛනා මජ්ඣත්තතා චිත්තස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො – අයං

වුච්චති ‘‘උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. ඉගම වුච්චන්ති ‘‘සත්ත

ගබ්ොජ්ඣඞ් ා’’. අෙගසසා ධම්මාසත්තහිගබ්ොජ්ඣඞ්ග හිසම්පයුත්තා. 

480. සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො…ගප.…

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

481. තත්ථ කතගමො සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරං ඣානංභාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං 

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො
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ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්සඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, යා තස්මිං සමගය සති අනුස්සති සම්මාසති

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. අෙගසසා ධම්මා 

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා …ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා 

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතගමො උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය 
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්සඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, යා තස්මිං සමගය උගපක්ඛා උගපක්ඛනා

අජ්ඣුගපක්ඛනා මජ්ඣත්තතා චිත්තස්ස උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො – අයං

වුච්චති ‘‘උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො’’. අෙගසසා ධම්මා

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ් සම්පයුත්තා. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
482. සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා – සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. 

483. සත්තන්නං ගබ්ොජ්ඣඞ් ානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කති සරණා, කතිඅරණා? 
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1. තිෙං 
484. සියා කුසලා, සියාඅබ්යාකතා. පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොසුඛායගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො; ඡ ගබ්ොජ්ඣඞ් ා සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. සියා විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා. 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. සියා සවිතක්කසවිචාරා, 

සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො න

පීතිසහ ගතො, සුඛසහ ගතො, න උගපක්ඛාසහ ගතො; ඡ ගබ්ොජ්ඣඞ් ා සියා

පීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, සියා උගපක්ඛාසහ තා. ගනෙ දස්සගනන න 

භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. සියා 

අපචය ාමිගනො, සියා ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. සියා ගසක්ඛා, සියා

අගසක්ඛා. අප්පමාණා. අප්පමාණාරම්මණා. පණීතා. සියා සම්මත්තනියතා, 

සියා අනියතා. න මග් ාරම්මණා, සියා මග් ගහතුකා, සියා මග් ාධිපතිගනො; 

සියා න ෙත්තබ්බ්ා මග් ගහතුකාතිපි, මග් ාධිපතිගනොතිපි. සියා උප්පන්නා, 

සියා අනුප්පන්නා, සියා උප්පාදිගනො. සියා අතීතා, සියා අනා තා, සියා 

පච්චුප්පන්නා. න ෙත්තබ්බ්ා අතීතාරම්මණාතිපි, අනා තාරම්මණාතිපි, 

පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි. සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. බ්හිද්ධාරම්මණා. අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

2. දුෙං 
485. ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො ගහතු, ඡ ගබ්ොජ්ඣඞ් ා

ගහතුසම්පයුත්තා. ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො ගහතුගචෙසගහතුගකො ච, ඡ

ගබ්ොජ්ඣඞ් ානෙත්තබ්බ්ාගහතූගචෙ සගහතුකාචාති, සගහතුකාගචෙනච

ගහතූ. ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්ගතො ච, ඡ

ගබ්ොජ්ඣඞ් ා න ෙත්තබ්බ්ා ගහතූ ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා චාති, 

ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච ගහතූ. ඡ ගබ්ොජ්ඣඞ් ා න ගහතූ සගහතුකා, 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො න ෙත්තබ්ගබ්ො න ගහතුසගහතුගකොතිපි, න

ගහතුඅගහතුගකොතිපි. සප්පච්චයා. සඞ්ඛතා. අනිදස්සනා. අප්පටිඝා. අරූපා. 

ගලොකුත්තරා. ගකනචි විඤ්ගඤයයා, ගකනචි න විඤ්ගඤයයා. ගනො ආසො. 

අනාසො ආසෙවිප්පයුත්තා. නෙත්තබ්බ්ාආසො ගචෙසාසොචාතිපි, සාසො

ගචෙ ගනො ච ආසොතිපි. ආසො ගචෙ ආසෙසම්පයුත්තා චාතිපි, 

ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො චආසොතිපි. ආසෙවිප්පයුත්තා. අනාසො. ගනො

සංගයොජනා…ගප.… ගනො  න්ථා…ගප.… ගනො ඔඝා…ගප.… ගනො 

ගයො ා…ගප.… ගනොනීෙරණා…ගප.… ගනොපරාමාසා…ගප.… සාරම්මණා. 

ගනො චිත්තා. ගචතසිකා. චිත්තසම්පයුත්තා. චිත්තසංසට්ඨා. චිත්තසමුට්ඨානා. 

චිත්තසහභුගනො. චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. 
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චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. 

බ්ාහිරා. ගනො උපාදා. අනුපාදින්නා. ගනො උපාදානා…ගප.… ගනො

කිගලසා…ගප.… න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා. න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. න

දස්සගනනපහාතබ්බ්ගහතුකා. නභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. සියා සවිතක්කා, 

සියාඅවිතක්කා. සියාසවිචාරා, සියාඅවිචාරා. 

පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො අප්පීතිගකො, ඡ ගබ්ොජ්ඣඞ් ා සියා සප්පීතිකා, සියා

අප්පීතිකා. පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො න පීතිසහ ගතො, ඡ ගබ්ොජ්ඣඞ් ා සියා

පීතිසහ තා, සියා න පීතිසහ තා. පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො සුඛසහ ගතො, ඡ 

ගබ්ොජ්ඣඞ් ාසියා සුඛසහ තා, සියානසුඛසහ තා. පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ොන

උගපක්ඛාසහ ගතො, ඡ ගබ්ොජ්ඣඞ් ා සියා උගපක්ඛාසහ තා, සියා න 

උගපක්ඛාසහ තා. න කාමාෙචරා. න රූපාෙචරා. න අරූපාෙචරා. 

අපරියාපන්නා. සියා නියයානිකා, සියා අනියයානිකා. සියා නියතා, සියා

අනියතා. අනුත්තරා. අරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

ගබ්ොජ්ඣඞ් විභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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11. මග්ගඞ්ගවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
486. අරිගයො අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො, ගසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාසඞ්කප්ගපො, සම්මාොචා, සම්මාකම්මන්ගතො, සම්මාආජීගෙො, 

සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

487. තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? දුක්ගඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදගය ඤාණං, 

දුක්ඛනිගරොගධඤාණං, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායඤාණං– අයංවුච්චති

‘‘සම්මාදිට්ඨි’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසඞ්කප්ගපො? ගනක්ඛම්මසඞ්කප්ගපො, 

අබ්යාපාදසඞ්කප්ගපො, අවිහිංසාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති‘‘සම්මාසඞ්කප්ගපො’’. 

තත්ථකතමාසම්මාොචා? මුසාොදාගෙරමණී, පිසුණායොචායගෙරමණී, 

 රුසාය ොචාය ගෙරමණී, සම් ප්පලාපා ගෙරමණී – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාොචා’’. 

තත්ථකතගමොසම්මාකම්මන්ගතො? පාණාතිපාතාගෙරමණී, අදින්නාදානා 

ගෙරමණී, කාගමසුමිච්ඡාචාරාගෙරමණී– අයංවුච්චති‘‘සම්මාකම්මන්ගතො’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාආජීගෙො? ඉධ අරියසාෙගකො මිච්ඡාආජීෙං පහාය 

සම්මාආජීගෙනජීවිකංකප්ගපති– අයංවුච්චති‘‘සම්මාආජීගෙො’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාොයාගමො? ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං
අකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දංජගනතිොයමතිවීරියං ආරභතිචිත්තං

පග් ණ්හාතිපදහති, උප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානංපහානාය 

ඡන්දං ජගනති ොයමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති, 
අනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානංඋප්පාදාය ඡන්දං ජගනතිොයමති වීරියං

ආරභති චිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති, උප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඨිතියා
අසම්ගමොසාය භිගයයොභාොය ගෙපුල්ලාය භාෙනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජගනති

ොයමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාොයාගමො’’. 

තත්ථ කතමා සම්මාසති? ඉධ භික්ඛු කාගය කායානුපස්සී විහරතිආතාපී

සම්පජාගනො සතිමා විගනයය ගලොගක අභිජ්ඣාගදොමනස්සං, ගෙදනාසු 
ගෙදනානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාගනො සතිමා විගනයය ගලොගක
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අභිජ්ඣාගදොමනස්සං, චිත්ගතචිත්තානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජාගනොසතිමා 

විගනයයගලොගකඅභිජ්ඣාගදොමනස්සං, ධම්ගමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපී

සම්පජාගනො සතිමා විගනයය ගලොගක අභිජ්ඣාගදොමනස්සං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසති’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසමාධි? ඉධ භික්ඛු විවිච්ගචෙ කාගමහි විවිච්ච 
අකුසගලහි ධම්ගමහි සවිතක්කං සවිචාරං විගෙකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති; විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං
ගචතගසො එගකොදිභාෙං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති; පීතියා ච විරා ා උගපක්ඛගකො ච විහරති සගතො ච

සම්පජාගනො සුඛඤ්ච කාගයන පටිසංගෙගදති, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති

‘‘උගපක්ඛගකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; 
සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්ගබ්ෙ ගසොමනස්සගදොමනස්සානං
අත්ථඞ් මාඅදුක්ඛමසුඛංඋගපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථං ඣානංඋපසම්පජ්ජ

විහරති– අයංවුච්චති‘‘සම්මාසමාධි’’. 

488. අරිගයො අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො, ගසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාසඞ්කප්ගපො, සම්මාොචා, සම්මාකම්මන්ගතො, සම්මාආජීගෙො, 

සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

489. තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? ඉධ භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භාගෙති

විගෙකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නිගරොධනිස්සිතං ගෙොස්සග් පරිණාමිං, 

සම්මාසඞ්කප්පං භාගෙති…ගප.… සම්මාොචං භාගෙති…ගප.… 

සම්මාකම්මන්තං භාගෙති…ගප.… සම්මාආජීෙං භාගෙති…ගප.… 

සම්මාොයාමං භාගෙති…ගප.… සම්මාසතිං භාගෙති…ගප.… සම්මාසමාධිං

භාගෙති විගෙකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනිගරොධනිස්සිතංගෙොස්සග් පරිණාමිං. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
490. අට්ඨඞ්ගිගකොමග්ග ො– සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, සම්මාොචා, 

සම්මාකම්මන්ගතො, සම්මාආජීගෙො, සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

491. තත්ථ කතගමො අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරං ඣානංභාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං
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උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය අට්ඨඞ්ගිගකො

මග්ග ොගහොති– සම්මාදිට්ඨි…ගප.…සම්මාසමාධි. 

492. තත්ථ කතමාසම්මාදිට්ඨි? යාපඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහො
ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං– අයං වුච්චති‘‘සම්මාදිට්ඨි’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසඞ්කප්ගපො? ගයො තක්ගකො විතක්ගකො සඞ්කප්ගපො 
අප්පනා බ්යප්පනා ගචතගසො අභිනිගරොපනා සම්මාසඞ්කප්ගපො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – අයංවුච්චති‘‘සම්මාසඞ්කප්ගපො’’. 

තත්ථකතමා සම්මාොචා? යා චතූහිෙචීදුච්චරිගතහිආරතිවිරති පටිවිරති
ගෙරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො

සම්මාොචා මග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– අයංවුච්චති‘‘සම්මාොචා’’. 

තත්ථකතගමො සම්මාකම්මන්ගතො? යා තීහිකායදුච්චරිගතහිආරති විරති
පටිවිරති ගෙරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො

ගසතුඝාගතො සම්මාකම්මන්ගතො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාකම්මන්ගතො’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාආජීගෙො? යා මිච්ඡාආජීො ආරති විරති පටිවිරති 

ගෙරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො

සම්මාආජීගෙො මග් ඞ් ංමග් පරියාපන්නං– අයංවුච්චති‘‘සම්මාආජීගෙො’’. 

තත්ථකතගමො සම්මාොයාගමො? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං 

වුච්චති‘‘සම්මාොයාගමො’’. 

තත්ථ කතමා සම්මාසති? යා සති අනුස්සති…ගප.… සම්මාසති 

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසති’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති…ගප.… සම්මාසමාධි

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසමාධි’’. අයං වුච්චති ‘‘අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො’’. අෙගසසා ධම්මා 

අට්ඨඞ්ගිගකනමග්ග නසම්පයුත්තා. 
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493. පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ග ො – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, 

සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

494. තත්ථ කතගමො පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ග ො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරං ඣානංභාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරතිදුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිංසමගයපඤ්චඞ්ගිගකො

මග්ග ො ගහොති – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, 

සම්මාසමාධි. 

495. තත්ථ කතමාසම්මාදිට්ඨි? යාපඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහො
ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං– අයං වුච්චති‘‘සම්මාදිට්ඨි’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසඞ්කප්ගපො? ගයො තක්ගකො විතක්ගකො…ගප.… 

සම්මාසඞ්කප්ගපො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති 

‘‘සම්මාසඞ්කප්ගපො’’. 

තත්ථකතගමො සම්මාොයාගමො? ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං

වුච්චති‘‘සම්මාොයාගමො’’. 

තත්ථ කතමා සම්මාසති? යා සති අනුස්සති…ගප.… සම්මාසති 

සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසති’’. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසමාධි? යා චිත්තස්ස ඨිති…ගප.… සම්මාසමාධි 

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාසමාධි’’. අයං වුච්චති ‘‘පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ග ො’’. අෙගසසා ධම්මා

පඤ්චඞ්ගිගකනමග්ග න සම්පයුත්තා. 

496. පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ග ො – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, 

සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

497. තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං
ඣානං භාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, යා තස්මිං සමගය පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… 
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අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං

මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති ‘‘සම්මාදිට්ඨි’’. අෙගසසා ධම්මා

සම්මාදිට්ඨියා සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා සම්මාසඞ්කප්ගපන

සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා සම්මාොයාගමන සම්පයුත්තා…ගප.… 

අෙගසසාධම්මාසම්මාසතියාසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසමාධි? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානාය පඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, යා තස්මිං සමගය චිත්තස්ස ඨිති…ගප.… 

සම්මාසමාධි සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං

වුච්චති‘‘සම්මාසමාධි’’. අෙගසසාධම්මා සම්මාසමාධිනාසම්පයුත්තා. 

498. අට්ඨඞ්ගිගකොමග්ග ො– සම්මාදිට්ඨි…ගප.… සම්මාසමාධි. 

499. තත්ථ කතගමො අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො 

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්ස ඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං සමගය අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො ගහොති – 

සම්මාදිට්ඨි…ගප.… සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති ‘‘අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො’’. 

අෙගසසාධම්මාඅට්ඨඞ්ගිගකනමග්ග නසම්පයුත්තා. 

500. පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ග ො – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, 

සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

501. තත්ථ කතගමො පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ග ො? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය
ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙතිනියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය

පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ
ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්සඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං සමගය පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ග ො ගහොති – 
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සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. අයං 

වුච්චති ‘‘පඤ්චඞ්ගිගකොමග්ග ො’’. අෙගසසාධම්මාපඤ්චඞ්ගිගකනමග්ග න 

සම්පයුත්තා. 

502. පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ග ො – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ගපො, 

සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

503. තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං
ඣානං භාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගමධම්මාකුසලා. තස්ගසෙ ගලොකුත්තරස්සකුසලස්ස

ඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං

ඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, යාතස්මිං 

සමගය පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති

‘‘සම්මාදිට්ඨි’’. අෙගසසාධම්මා සම්මාදිට්ඨියාසම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා

ධම්මා සම්මාසඞ්කප්ගපන සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා

සම්මාොයාගමන සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා සම්මාසතියා

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතගමො සම්මාසමාධි? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං 
ඣානංභාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගමධම්මා කුසලා. තස්ගසෙගලොකුත්තරස්සකුසලස්ස

ඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං

ඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, යාතස්මිං
සමගය චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති අෙට්ඨිති අවිසාහාගරො අවික්ගඛගපො
අවිසාහටමානසතා සමගථො සමාධින්ද්රියං සමාධිබ්ලං සම්මාසමාධි

සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො මග් ඞ් ං මග් පරියාපන්නං – අයං වුච්චති 

‘‘සම්මාසමාධි’’. අෙගසසාධම්මාසම්මාසමාධිනාසම්පයුත්තා. 

අභිධම්මභාජනීයං. 
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3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
504. අරිගයො අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ග ො, ගසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාසඞ්කප්ගපො, සම්මාොචා, සම්මාකම්මන්ගතො, සම්මාආජීගෙො, 

සම්මාොයාගමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

505. අට්ඨන්නං මග් ඞ් ානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කති සරණා, කතිඅරණා? 

1. තිෙං 
506. සියා කුසලා, සියා අබ්යාකතා. සම්මාසඞ්කප්ගපො සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතො; සත්ත මග් ඞ් ා සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා 

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. සියා විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා. 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. සම්මාසඞ්කප්ගපො 

අවිතක්කවිචාරමත්ගතො; සත්ත මග් ඞ් ා සියා සවිතක්කසවිචාරා, සියා 

අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියාඅවිතක්කඅවිචාරා. සම්මාසඞ්කප්ගපොපීතිසහ ගතො, 

සුඛසහ ගතො, නඋගපක්ඛාසහ ගතො; සත්තමග් ඞ් ාසියාපීතිසහ තා, සියා

සුඛසහ තා, සියා උගපක්ඛාසහ තා. ගනෙදස්සගනනනභාෙනායපහාතබ්බ්ා. 

ගනෙ දස්සගනනන භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. සියා අපචය ාමිගනො, සියා

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. සියා ගසක්ඛා, සියා අගසක්ඛා. අප්පමාණා. 

අප්පමාණාරම්මණා. පණීතා. සියා සම්මත්තනියතා, සියා අනියතා. න

මග් ාරම්මණා, සියාමග් ගහතුකා, සියාමග් ාධිපතිගනො; සියානෙත්තබ්බ්ා 

මග් ගහතුකාතිපි, මග් ාධිපතිගනොතිපි. සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, 

සියා උප්පාදිගනො. සියා අතීතා, සියා අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා. න 

ෙත්තබ්බ්ාඅතීතාරම්මණාතිපි, අනා තාරම්මණාතිපි, පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි. 

සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. බ්හිද්ධාරම්මණා. 

අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

2. දුෙං 
507. සම්මාදිට්ඨි ගහතු, සත්ත මග් ඞ් ා න ගහතූ. සගහතුකා. 

ගහතුසම්පයුත්තා. සම්මාදිට්ඨි ගහතු ගචෙ සගහතුකා ච, සත්ත මග් ඞ් ා න 

ෙත්තබ්බ්ාගහතූගචෙසගහතුකාචාති, සගහතුකාගචෙනචගහතූ. සම්මාදිට්ඨි

ගහතු ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා ච, සත්ත මග් ඞ් ා න ෙත්තබ්බ්ා ගහතූ ගචෙ 

ගහතුසම්පයුත්තාචාති, ගහතුසම්පයුත්තාගචෙනචගහතූ. සත්තමග් ඞ් ාන

ගහතූ සගහතුකා, සම්මාදිට්ඨි න ෙත්තබ්බ්ා න ගහතු සගහතුකාතිපි, න ගහතු

අගහතුකාතිපි. 
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සප්පච්චයා. සඞ්ඛතා. අනිදස්සනා. අප්පටිඝා. අරූපා. ගලොකුත්තරා. ගකනචි

විඤ්ගඤයයා, ගකනචිනවිඤ්ගඤයයා. 

ගනො ආසො. අනාසො. ආසෙවිප්පයුත්තා. න ෙත්තබ්බ්ා ආසො ගචෙ

සාසො චාතිපි, සාසො ගචෙ ගනො ච ආසොතිපි. න ෙත්තබ්බ්ා ආසො ගචෙ

ආසෙසම්පයුත්තා චාතිපි, ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසොතිපි. 

ආසෙවිප්පයුත්තා. අනාසො. 

ගනොසංගයොජනා…ගප.… ගනො න්ථා…ගප.… ගනොඔඝා…ගප.… ගනො

ගයො ා…ගප.…ගනො නීෙරණා…ගප.… ගනොපරාමාසා…ගප.… සාරම්මණා. 

ගනො චිත්තා. ගචතසිකා. චිත්තසම්පයුත්තා. චිත්තසංසට්ඨා. චිත්තසමුට්ඨානා. 

චිත්තසහභුගනො. චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා. 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො. 

බ්ාහිරා. ගනොඋපාදා. අනුපාදින්නා. 

ගනොඋපාදානා…ගප.… ගනොකිගලසා…ගප.… නදස්සගනනපහාතබ්බ්ා. 

න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකා. සම්මාසඞ්කප්ගපො අවිතක්ගකො, සත්ත මග් ඞ් ා සියා

සවිතක්කා, සියා අවිතක්කා. සම්මාසඞ්කප්ගපො සවිචාගරො, සත්ත මග් ඞ් ා

සියාසවිචාරා, සියා අවිචාරා. සම්මාසඞ්කප්ගපො සප්පීතිගකො, සත්තමග් ඞ් ා

සියා සප්පීතිකා, සියා අප්පීතිකා. සම්මාසඞ්කප්ගපො පීතිසහ ගතො, සත්ත 

මග් ඞ් ා සියා පීතිසහ තා, සියා න පීතිසහ තා. සම්මාසඞ්කප්ගපො

සුඛසහ ගතො, සත්ත මග් ඞ් ා සියා සුඛසහ තා, සියා න සුඛසහ තා. 

සම්මාසඞ්කප්ගපො න උගපක්ඛාසහ ගතො, සත්ත මග් ඞ් ා සියා

උගපක්ඛාසහ තා, සියානඋගපක්ඛාසහ තා. න කාමාෙචරා. නරූපාෙචරා. න

අරූපාෙචරා. අපරියාපන්නා. සියා නියයානිකා, සියාඅනියයානිකා. සියානියතා, 

සියාඅනියතා. අනුත්තරා. අරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

මග් ඞ් විභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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12. ඣානවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
508. ඉධ භික්ඛු පාතිගමොක්ඛසංෙරසංවුගතො විහරති, 

ආචාරග ොචරසම්පන්ගනො, අණමත්ගතසුෙජ්ගජසු භයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛති
සික්ඛාපගදසු ඉන්ද්රිගයසු තත්තද්ොගරො ගභොජගන මත්තඤ්ඤූ
පුබ්බ්රත්තාපරරත්තං ජා රියානුගයො මනුයුත්ගතො සාතච්චං ගනපක්කං 

ගබ්ොධිපක්ඛිකානං ධම්මානං භාෙනානුගයො මනුයුත්ගතො. ගසො අභික්කන්ගත

පටික්කන්ගත සම්පජානකාරී ගහොති, ආගලොකිගත විගලොකිගත සම්පජානකාරී

ගහොති, සමිඤ්ජිගත [සම්මිඤ්ජිගත(සී. සයා.)] පසාරිගතසම්පජානකාරීගහොති, 

සඞ්ඝාටිපත්තචීෙරධාරගණ සම්පජානකාරී ගහොති, අසිගත පීගත ඛායිගත

සායිගත සම්පජානකාරී ගහොති, උච්චාරපස්සාෙකම්ගම සම්පජානකාරී ගහොති, 
 ගතඨිගත නිසින්ගනසුත්ගතජා රිගතභාසිගතතුණ්හීභාගෙසම්පජානකාරී

ගහොති. ගසොවිවිත්තං ගසනාසනංභජතිඅරඤ්ඤංරුක්ඛමූලංපබ්බ්තංකන්දරං
ගිරිතහං සුසානං ෙනපත්ථං අබ්ගභොකාසං පලාලපුඤ්ජං අප්පසද්දං

අප්පනිග්ගඝොසංවිජනොතංමනුස්සරාහස්ගසයයකං [මනුස්සරාහගසයයකං(සී. 

සයා.)] පටිසල්ලානසාරුප්පං. ගසො අරඤ්ඤ ගතො ො රුක්ඛමූල ගතො ො
සුඤ්ඤා ාර ගතො ො නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්ො උජුං කායං පණිධාය

පරිමුඛං සතිංඋපට්ඨගපත්ො. ගසො අභිජ්ඣං ගලොගක පහාය වි තාභිජ්ගඣන 

ගචතසා විහරති, අභිජ්ඣාය චිත්තං පරිගසොගධති. බ්යාපාදපගදොසං පහාය

අබ්යාපන්නචිත්ගතො විහරතිසබ්බ්පාණභූතහිතානුකම්පී, බ්යාපාදපගදොසාචිත්තං

පරිගසොගධති. ථිනමිද්ධං පහාය වි තථිනමිද්ගධො විහරති ආගලොකසඤ්ඤී

සගතොසම්පජාගනො, ථිනමිද්ධාචිත්තංපරිගසොගධති. උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහාය

අනුද්ධගතො විහරති අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්ගතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං

පරිගසොගධති. විචිකිච්ඡංපහාය තිණ්ණවිචිකිච්ගඡොවිහරතිඅකථංකථීකුසගලසු

ධම්ගමසු, විචිකිච්ඡායචිත්තං පරිගසොගධති. ගසොඉගමපඤ්චනීෙරගණපහාය
ගචතගසොඋපක්කිගලගසපඤ්ඤායදුබ්බ්ලීකරගණ විවිච්ගචෙකාගමහි විවිච්ච
අකුසගලහි ධම්ගමහි සවිතක්කං සවිචාරං විගෙකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති; විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං
ගචතගසො එගකොදිභාෙං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති; පීතියා ච විරා ා උගපක්ඛගකො ච විහරති සගතො ච

සම්පජාගනො සුඛඤ්ච කාගයන පටිසංගෙගදති, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – 

‘‘උගපක්ඛගකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; 
සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්ගබ්ෙ ගසොමනස්සගදොමනස්සානං 
අත්ථඞ් මාඅදුක්ඛමසුඛංඋගපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ 
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විහරති; සබ්බ්ගසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා

නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘‘අනන්ගතො ආකාගසො’’ති

ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති; සබ්බ්ගසො ආකාසානඤ්චායතනං

සමතික්කම්ම ‘‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ

විහරති; සබ්බ්ගසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘‘නත්ථි කිඤ්චී’’ති 

ආකිඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති; සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

සමතික්කම්ම ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

මාතිො 
509. ‘‘ඉධා’’ති ඉමිස්සා දිට්ඨියා, ඉමිස්සා ඛන්තියා, ඉමිස්සා රුචියා, 

ඉමස්මිං ආදාගය, ඉමස්මිං ධම්ගම, ඉමස්මිං විනගය, ඉමස්මිං ධම්මවිනගය, 

ඉමස්මිංපාෙචගන, ඉමස්මිං බ්රහ්මචරිගය, ඉමස්මිංසත්ථුසාසගන. ගතනවුච්චති

‘‘ඉධා’’ති. 

510. ‘‘භික්ඛූ’’තිසමඤ්ඤායභික්ඛු, පටිඤ්ඤායභික්ඛු, භික්ඛතීතිභික්ඛු, 

භික්ඛගකොති භික්ඛු, භික්ඛාචරියං අජ්ඣුප ගතොති භික්ඛු, භින්නපටධගරොති

භික්ඛු, භින්දති පාපගක අකුසගල ධම්ගමති භික්ඛු, භින්නත්තා පාපකානං

අකුසලානංධම්මානං භික්ඛු, ඔධිගසො කිගලසානංපහානාභික්ඛු, අගනොධිගසො

කිගලසානං පහානා භික්ඛු, ගසක්ගඛො භික්ඛු, අගසක්ගඛො භික්ඛු, 

ගනෙගසක්ඛනාගසක්ගඛො භික්ඛු, අග්ග ොභික්ඛු, භගරොභික්ඛු, මණ්ගෙොභික්ඛු, 

සාගරො භික්ඛු, සමග්ග න සඞ්ගඝන ඤත්තිචතුත්ගථන කම්ගමන අකුප්ගපන

ඨානාරගහන උපසම්පන්ගනොභික්ඛු. 

511. ‘‘පාතිගමොක්ඛ’’න්ති සීලං පතිට්ඨා ආදි චරණං සංයගමො සංෙගරො

ගමොක්ඛංපාගමොක්ඛංකුසලානං ධම්මානංසමාපත්තියා. සංෙගරොති. කායිගකො 

අවීතික්කගමො, ොචසිගකො අවීතික්කගමො, කායිකොචසිගකො අවීතික්කගමො. 

සංවුගතොති. ඉමිනා පාතිගමොක්ඛසංෙගරන උගපගතො ගහොති සමුගපගතො

උපා ගතො සමුපා ගතො උපපන්ගනො සම්පන්ගනො සමන්නා ගතො. ගතන

වුච්චති‘‘පාතිගමොක්ඛසංෙරසංවුගතො’’ති. 

512. ‘‘විහරතී’’තිඉරියතිෙත්තතිපාගලතියගපතියාගපතිචරතිවිහරති. 

ගතනවුච්චති ‘‘විහරතී’’ති. 

513. ‘‘ආචාරග ොචරසම්පන්ගනො’’තිඅත්ථිආචාගරො, අත්ථිඅනාචාගරො. 

තත්ථ කතගමො අනාචාගරො? කායිගකො වීතික්කගමො, ොචසිගකො

වීතික්කගමො, කායිකොචසිගකො වීතික්කගමො – අයං වුච්චති ‘‘අනාචාගරො’’. 
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සබ්බ්ම්පිදුස්සීලයං අනාචාගරො. ඉගධකච්ගචොගෙළුදාගනනොපත්තදාගනනො
පුප් දාගනන ො  ලදාගනන ො සිනානදාගනන ො දන්තකට්ඨදාගනන ො

චාටුකමයතාය ො මුග් සූපයතාය [මුග් සුප්පතාය (සී.)] ො පාරිභටයතාය ො
ජඞ්ඝගපසනිගකන ො අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ො බුද්ධපටිකුට්ගඨන

මිච්ඡාආජීගෙනජීවිකංකප්ගපති– අයං වුච්චති‘‘අනාචාගරො’’. 

තත්ථ කතගමො ආචාගරො? කායිගකො අවීතික්කගමො, ොචසිගකො

අවීතික්කගමො, කායිකොචසිගකො අවීතික්කගමො – අයං වුච්චති ‘‘ආචාගරො’’. 

සබ්ගබ්ොපි සීලසංෙගරො ආචාගරො. ඉගධකච්ගචො න ගෙළුදාගනන න
පත්තදාගනන න පුප් දාගනන න  ලදාගනන න සිනානදාගනන න
දන්තකට්ඨදාගනන න චාටුකමයතාය න මුග් සූපයතාය න පාරිභටයතාය න 

ජඞ්ඝගපසනිගකන න අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන බුද්ධපටිකුට්ගඨන

මිච්ඡාආජීගෙනජීවිකංකප්ගපති – අයංවුච්චති‘‘ආචාගරො’’. 

514. ‘‘ග ොචගරො’’තිඅත්ථිග ොචගරො, අත්ථිඅග ොචගරො. 

තත්ථ කතගමො අග ොචගරො? ඉගධකච්ගචො ගෙසියාග ොචගරො ො ගහොති
විධොග ොචගරො ො ථුල්ලකුමාරිග ොචගරො ො පණ්ෙකග ොචගරො ො

භික්ඛුනිග ොචගරො ො පානා ාරග ොචගරො ො, සංසට්ගඨො විහරති රාජූහි
රාජමහාමත්ගතහි තිත්ථිගයහි තිත්ථියසාෙගකහි අනනුගලොමිගකන

සංසග්ග න; යානි ො පන තානි කුලානි අස්සද්ධානි අප්පසන්නානි
අගනොපානභූතානි අක්ගකොසකපරිභාසකානි අනත්ථකාමානි අහිතකාමානි
අ ාසුකකාමානි අගයො ක්ගඛමකාමානි භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං

උපාසිකානං, තථාරූපානි කුලානි ගසෙති භජති පයිරුපාසති – අයං වුච්චති

‘‘අග ොචගරො’’. 

තත්ථ කතගමො ග ොචගරො? ඉගධකච්ගචො න ගෙසියාග ොචගරො ගහොති න
විධොග ොචගරො න ථුල්ලකුමාරිග ොචගරො න පණ්ෙකග ොචගරො න

භික්ඛුනිග ොචගරො න පානා ාරග ොචගරො, අසංසට්ගඨො විහරති රාජූහි
රාජමහාමත්ගතහි තිත්ථිගයහි තිත්ථියසාෙගකහි අනනුගලොමිගකන

සංසග්ග න; යානි ො පන තානි කුලානි සද්ධානි පසන්නානි ඔපානභූතානි
කාසාෙපජ්ගජොතානි ඉසිොතපටිොතානි අත්ථකාමානි හිතකාමානි
 ාසුකකාමානි ගයො ක්ගඛමකාමානි භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං

උපාසිකානං, තථාරූපානි කුලානි ගසෙති භජති පයිරුපාසති – අයං වුච්චති 

‘‘ග ොචගරො’’. ඉති ඉමිනා ච ආචාගරන ඉමිනා ච ග ොචගරන උගපගතො 

ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතනවුච්චති‘‘ආචාරග ොචරසම්පන්ගනො’’ති. 
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515. ‘‘අණමත්ගතසු ෙජ්ගජසු භයදස්සාවී’’ති තත්ථ කතගම අණමත්තා

ෙජ්ජා? යානි තානි ෙජ්ජානි අප්පමත්තකානි ඔරමත්තකානි ලහුසානි
ලහුසම්මතානි සංයමකරණීයානි සංෙරකරණීයානි චිත්තුප්පාදකරණීයානි

මනසිකාරපටිබ්ද්ධානි – ඉගම වුච්චන්ති ‘‘අණමත්තා ෙජ්ජා’’. ඉති ඉගමසු
අණමත්ගතසු ෙජ්ගජසු ෙජ්ජදස්සාවී ච ගහොති භයදස්සාවී චආදීනෙදස්සාවී ච

නිස්සරණදස්සාවීච. ගතනවුච්චති‘‘අණමත්ගතසු ෙජ්ගජසුභයදස්සාවී’’ති. 

516. ‘‘සමාදාය සික්ඛතිසික්ඛාපගදසූ’’තිතත්ථකතමාසික්ඛා? චතස්ගසො 

සික්ඛා – භික්ඛූනං භික්ඛුසික්ඛා, භික්ඛුනීනං භික්ඛුනිසික්ඛා, උපාසකානං 

උපාසකසික්ඛා, උපාසිකානං උපාසිකසික්ඛා. ඉමා වුච්චන්ති ‘‘සික්ඛාගයො’’. 
ඉති ඉමාසු සික්ඛාසු සබ්ගබ්න සබ්බ්ං සබ්බ්ථා සබ්බ්ං අගසසං නිස්ගසසං

සමාදායෙත්තති. ගතන වුච්චති‘‘සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපගදසූ’’ති. 

517. ‘‘ඉන්ද්රිගයසුතත්තද්ොගරො’’තිඅත්ථිඉන්ද්රිගයසුතත්තද්ොරතා, අත්ථි 

අතත්තද්ොරතා. 

තත්ථ කතමා ඉන්ද්රිගයසු අතත්තද්ොරතා? ඉගධකච්ගචො චක්ඛුනා රූපං

දිස්ො නිමිත්තග් ාහී ගහොති අනුබ්යඤ්ජනග් ාහී. යත්ොධිකරණගමනං
චක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං අභිජ්ඣාගදොමනස්සා පාපකාඅකුසලාධම්මා

අන්ොස්සගෙයුං, තස්ස සංෙරාය න පටිපජ්ජති, න රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 

චක්ඛුන්ද්රිගයන සංෙරංආපජ්ජති. ගසොගතන සද්දං සුත්ො…ගප.… ඝාගනන

 න්ධං ඝායිත්ො…ගප.… ජිව්හාය රසං සායිත්ො…ගප.… කාගයන

ග ොට්ඨබ්බ්ං ඵුසිත්ො…ගප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය නිමිත්තග් ාහී ගහොති

අනුබ්යඤ්ජනග් ාහී. යත්ොධිකරණගමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං

අභිජ්ඣාගදොමනස්සාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්ොස්සගෙයුං, තස්සසංෙරාය 

න පටිපජ්ජති, න රක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිගය න සංෙරං ආපජ්ජති. යා

ඉගමසං ඡන්නංඉන්ද්රියානංඅතත්තිඅග ොපනාඅනාරක්ගඛොඅසංෙගරො– අයං

වුච්චති ‘‘ඉන්ද්රිගයසුඅතත්තද්ොරතා’’. 

තත්ථකතමාඉන්ද්රිගයසුතත්තද්ොරතා? ඉගධකච්ගචොචක්ඛුනා රූපංදිස්ො

න නිමිත්තග් ාහී ගහොති නානුබ්යඤ්ජනග් ාහී. යත්ොධිකරණගමනං 
චක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං අභිජ්ඣාගදොමනස්සා පාපකාඅකුසලාධම්මා 

අන්ොස්සගෙයුං, තස්ස සංෙරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 

චක්ඛුන්ද්රිගය සංෙරං ආපජ්ජති. ගසොගතන සද්දං සුත්ො…ගප.… ඝාගනන

 න්ධං ඝායිත්ො…ගප.… ජිව්හාය රසං සායිත්ො…ගප.… කාගයන

ග ොට්ඨබ්බ්ංඵුසිත්ො…ගප.… මනසා ධම්මංවිඤ්ඤායනනිමිත්තග් ාහීගහොති

නානුබ්යඤ්ජනග් ාහී. ඤත්ොධිකරණගමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඣානවිභඞ්කගො 

306 

පටුන 

අභිජ්ඣාගදොමනස්සාපාපකාඅකුසලාධම්මා අන්ොස්සගෙයුං, තස්සසංෙරාය

පටිපජ්ජති, රක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිගය සංෙරං ආපජ්ජති. යා ඉගමසං

ඡන්නං ඉන්ද්රියානං තත්ති ග ොපනා ආරක්ගඛො සංෙගරො – අයං වුච්චති

‘‘ඉන්ද්රිගයසු තත්තද්ොරතා’’. ඉමාය ඉන්ද්රිගයසු තත්තද්ොරතාය උගපගතො

ගහොති සමුගපගතො…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන වුච්චති ‘‘ඉන්ද්රිගයසු

තත්තද්ොගරො’’ති. 

518. ‘‘ගභොජගන මත්තඤ්ඤූ’’ති අත්ථි ගභොජගන මත්තඤ්ඤුතා, අත්ථි

ගභොජගනඅමත්තඤ්ඤුතා. 

තත්ථ කතමා ගභොජගන අමත්තඤ්ඤුතා? ඉගධකච්ගචො අප්පටිසඞ්ඛා 

අගයොනිගසොආහාරංආහාගරති දොයමදායමණ්ෙනායවිභූසනාය. යාතත්ථ

අසන්තුට්ඨිතා අමත්තඤ්ඤුතා අප්පටිසඞ්ඛා ගභොජගන – අයං වුච්චති

‘‘ගභොජගනඅමත්තඤ්ඤුතා’’ති. 

තත්ථ කතමාගභොජගන මත්තඤ්ඤුතා? ඉගධකච්ගචොපටිසඞ්ඛාගයොනිගසො

ආහාරං ආහාගරති – ‘‘ගනෙ දොය න මදාය න මණ්ෙනාය න විභූසනාය, 

යාෙගදෙඉමස්සකායස්සඨිතියායාපනායවිහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග් හාය, 
ඉතිපුරාණඤ්චගෙදනංපටිහඞ්ඛාමිනෙඤ්චගෙදනංන උප්පාගදස්සාමියාත්රාච

ගම භවිස්සති අනෙජ්ජතා ච  ාසු විහාගරො චා’’ති. යා තත්ථ සන්තුට්ඨිතා

මත්තඤ්ඤුතාපටිසඞ්ඛාගභොජගන– අයංවුච්චති‘‘ගභොජගන මත්තඤ්ඤුතා’’. 

ඉමාය ගභොජගන මත්තඤ්ඤුතාය උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. 

ගතන වුච්චති‘‘ගභොජගනමත්තඤ්ඤූ’’ති. 

519. කථඤ්ච භික්ඛු පුබ්බ්රත්තාපරරත්තං ජා රියානුගයො මනුයුත්ගතො

ගහොති? ඉධභික්ඛුදිෙසං චඞ්කගමනනිසජ්ජායආෙරණීගයහිධම්ගමහිචිත්තං

පරිගසොගධති, රත්තියා පඨමයාමං චඞ්කගමන නිසජ්ජාය ආෙරණීගයහි

ධම්ගමහි චිත්තං පරිගසොගධති, රත්තියා මජ්ඣිමයාමං දක්ඛිගණන පස්ගසන

සීහගසයයං කප්ගපති පාගද පාදං [පාගදන පාදං (සයා.)] අච්චාධාය සගතො

සම්පජාගනොඋට්ඨානසඤ්ඤංමනසිකරිත්ො, රත්තියා පච්ඡිමයාමංපච්චුට්ඨාය

චඞ්කගමනනිසජ්ජායආෙරණීගයහිධම්ගමහිචිත්තං පරිගසොගධති. එෙංභික්ඛු 

පුබ්බ්රත්තාපරරත්තං ජා රියානුගයො මනුයුත්ගතො. 

520. ‘‘සාතච්ච’’න්ති. ගයො ගචතසිගකො වීරියාරම්ගභො…ගප.… 

සම්මාොයාගමො. 
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521. ‘‘ගනපක්ක’’න්ති. යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි. 

522. ‘‘ගබ්ොධිපක්ඛිකානංධම්මානංභාෙනානුගයො මනුයුත්ගතො’’ති. තත්ථ

කතගමගබ්ොධිපක්ඛිකා ධම්මා? සත්තගබ්ොජ්ඣඞ් ා– සතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

ධම්මවිචයසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, වීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

පස්සද්ධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, සමාධිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො, 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ග ො. ඉගම වුච්චන්ති ‘‘ගබ්ොධිපක්ඛිකා ධම්මා’’. ඉති

ගත ගබ්ොධිපක්ඛිගක ධම්ගම ආගසෙති භාගෙති බ්හුලීකගරොති. ගතන වුච්චති

‘‘ගබ්ොධිපක්ඛිකානංධම්මානංභාෙනානුගයො මනුයුත්ගතො’’ති. 

523. කථඤ්ච භික්ඛු අභික්කන්ගත පටික්කන්ගත සම්පජානකාරී ගහොති, 

ආගලොකිගත විගලොකිගත සම්පජානකාරී ගහොති, සමිඤ්ජිගත පසාරිගත

සම්පජානකාරී ගහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීෙරධාරගණ සම්පජානකාරී ගහොති, 

අසිගත පීගත ඛායිගත සායිගත සම්පජානකාරී ගහොති, උච්චාරපස්සාෙකම්ගම

සම්පජානකාරී ගහොති;  ගත ඨිගත නිසින්ගන සුත්ගත ජා රිගත භාසිගත

තුණ්හීභාගෙසම්පජානකාරීගහොති? ඉධභික්ඛුසගතො සම්පජාගනොඅභික්කමති, 

සගතො සම්පජාගනො පටික්කමති, සගතො සම්පජාගනො ආගලොගකති, සගතො 

සම්පජාගනොවිගලොගකති, සගතොසම්පජාගනොසමිඤ්ගජති, සගතොසම්පජාගනො

පසාගරති, සගතො සම්පජානකාරී ගහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීෙරධාරගණ සගතො

සම්පජානකාරී ගහොති, අසිගත පීගත ඛායිගත සායිගත සගතො සම්පජානකාරී

ගහොති, උච්චාරපස්සාෙකම්ගම සගතො සම්පජානකාරී ගහොති,  ගත ඨිගත
නිසින්ගන සුත්ගත ජා රිගත භාසිගත තුණ්හීභාගෙ සගතො සම්පජානකාරී

ගහොතීති. 

524. තත්ථකතමා සති? යාසතිඅනුස්සතිපටිස්සතිසතිසරණතාධාරණතා

අපිලාපනතා අසම්මුසනතා සති සතින්ද්රියං සතිබ්ලං සම්මාසති – අයං වුච්චති

‘‘සති’’. 

525. ‘‘සම්පජාගනො’’තිතත්ථකතමංසම්පජඤ්ඤං? යාපඤ්ඤාපජානනා
විචගයො පවිචගයො ධම්මවිචගයො සල්ලක්ඛණා උපලක්ඛණා පච්චුපලක්ඛණා
පණ්ඩිච්චං ගකොසල්ලං ගනපුඤ්ඤං ගෙභබ්යා චින්තා උපපරික්ඛා භූරීගමධා
පරිණායිකා විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පගතොගදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං
පඤ්ඤාබ්ලං පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසාගදො පඤ්ඤාආගලොගකො
පඤ්ඤාඔභාගසො පඤ්ඤාපජ්ගජොගතො පඤ්ඤාරතනං අගමොගහො ධම්මවිචගයො

සම්මාදිට්ඨි – ඉදං වුච්චති ‘‘සම්පජඤ්ඤං’’. ඉති ඉමාය ච සතියා ඉමිනා ච

සම්පජඤ්ගඤනඋගපගතොගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. එෙංභික්ඛුසගතො
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සම්පජාගනොඅභික්කමති, සගතොසම්පජාගනොපටික්කමති, සගතො සම්පජාගනො

ආගලොගකති, සගතොසම්පජාගනොවිගලොගකති, සගතොසම්පජාගනොසමිඤ්ගජති, 

සගතො සම්පජාගනො පසාගරති, සගතො සම්පජානකාරී ගහොති, 

සඞ්ඝාටිපත්තචීෙරධාරගණසගතො සම්පජානකාරී ගහොති, අසිගතපීගතඛායිගත

සායිගත සගතො සම්පජානකාරී ගහොති, උච්චාරපස්සාෙකම්ගම සගතො

සම්පජානකාරී ගහොති,  ගත ඨිගත නිසින්ගන සුත්ගත ජා රිගත භාසිගත

තුණ්හීභාගෙසම්පජානකාරීගහොති. 

526. ‘‘විවිත්ත’’න්ති සන්තිගක ගචපි ගසනාසනං ගහොති, තඤ්ච 

අනාකිණ්ණං  හට්ගඨහි පබ්බ්ජිගතහි. ගතන තං විවිත්තං. දූගර ගචපි

ගසනාසනං ගහොති, තඤ්ච අනාකිණ්ණං  හට්ගඨහි පබ්බ්ජිගතහි. ගතන තං

විවිත්තං. 

527. ‘‘ගසනාසන’’න්තිමඤ්ගචොපිගසනාසනං, පීඨම්පිගසනාසනං, භිසිපි

ගසනාසනං, බිබ්ගබ්ොහනම්පි [බිම්ගබ්ොහනම්පි(සී. සයා.)] ගසනාසනං, විහාගරොපි

ගසනාසනං, අඩ්ඪගයොග ොපි ගසනාසනං, පාසාගදොපි ගසනාසනං, අට්ගටොපි

ගසනාසනං, මාගළොපි ගසනාසනං, ගලණම්පි ගසනාසනං, තහාපි ගසනාසනං, 

රුක්ඛමූලම්පි ගසනාසනං, ගෙළුතම්ගබ්ොපි ගසනාසනං. යත්ථ ො පන භික්ඛූ

පටික්කමන්ති සබ්බ්ගමතංගසනාසනං. 

528. ‘‘විවිත්තං ගසනාසනං භජතී’’ති ඉමං විවිත්තං ගසනාසනං භජති

සම්භජති ගසෙති නිගසෙති සංගසෙති. ගතන වුච්චති ‘‘විවිත්තං ගසනාසනං

භජතී’’ති. 

529. ‘‘අරඤ්ඤ’’න්තිනික්ඛමිත්ොබ්හිඉන්දඛීලාසබ්බ්ගමතංඅරඤ්ඤං. 

530. ‘‘රුක්ඛමූල’’න්ති රුක්ඛමූලංගයෙ රුක්ඛමූලං. පබ්බ්ගතොගයෙ

පබ්බ්ගතො. කන්දරාගයෙ කන්දරා. ගිරිතහාගයෙගිරිතහා. සුසානංගයෙසුසානං. 

අබ්ගභොකාගසොගයෙඅබ්ගභොකාගසො. පලාලපුඤ්ගජොගයෙපලාලපුඤ්ගජො. 

531. ‘‘ෙනපත්ථ’’න්ති දූරානගමතං ගසනාසනානං අධිෙචනං. 

‘‘ෙනපත්ථ’’න්ති ෙනසණ්ොනගමතං ගසනාසනානං අධිෙචනං. 

‘‘ෙනපත්ථ’’න්ති භීසනකානගමතං [භිංසනකානගමතං (සී. සයා.)] 

ගසනාසනානං අධිෙචනං. ‘‘ෙනපත්ථ’’න්ති සගලොමහංසානගමතං

ගසනාසනානං අධිෙචනං. ‘‘ෙනපත්ථ’’න්ති පරියන්තානගමතං ගසනාසනානං

අධිෙචනං. ‘‘ෙනපත්ථ’’න්ති න මනුස්සූපචාරානගමතං ගසනාසනානං

අධිෙචනං. ‘‘ෙනපත්ථ’’න්තිදුරභිසම්භොනගමතං ගසනාසනානංඅධිෙචනං. 
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532. ‘‘අප්පසද්ද’’න්ති සන්තිගක ගචපි ගසනාසනං ගහොති, තඤ්ච 

අනාකිණ්ණං  හට්ගඨහි පබ්බ්ජිගතහි. ගතන තං අප්පසද්දං. දූගර ගචපි

ගසනාසනං ගහොති, තඤ්ච අනාකිණ්ණං  හට්ගඨහි පබ්බ්ජිගතහි. ගතන තං

අප්පසද්දං. 

533. ‘‘අප්පනිග්ගඝොස’’න්ති යගදෙ තං අප්පසද්දං තගදෙ තං

අප්පනිග්ගඝොසං. යගදෙතං අප්පනිග්ගඝොසංතගදෙ තංවිජනොතං. යගදෙතං

විජනොතං තගදෙ තං මනුස්සරාහස්ගසයයකං. යගදෙ තං

මනුස්සරාහස්ගසයයකංතගදෙතං පටිසල්ලානසාරුප්පං. 

534. ‘‘අරඤ්ඤ ගතො ො රුක්ඛමූල ගතො ො සුඤ්ඤා ාර ගතො ො’’ති 

අරඤ්ඤ ගතොොගහොතිරුක්ඛමූල ගතොොසුඤ්ඤා ාර ගතොො. 

535. ‘‘නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්ො’’ති නිසින්ගනො ගහොති පල්ලඞ්කං

ආභුජිත්ො. 

536. ‘‘උජුං කායංපණිධායා’’තිඋජුගකොගහොතිකාගයොඨිගතොපණිහිගතො. 

537. ‘‘පරිමුඛං සතිං උපට්ඨගපත්ො’’ති තත්ථ කතමා සති? යා සති

අනුස්සති පටිස්සති…ගප.… සම්මාසති – අයං වුච්චති ‘‘සති’’. අයං සති

උපට්ඨිතා ගහොති සුපට්ඨිතා නාසිකග්ග  ො මුඛනිමිත්ගත ො. ගතන වුච්චති

‘‘පරිමුඛංසතිංඋපට්ඨගපත්ො’’ති. 

538. ‘‘අභිජ්ඣං ගලොගකපහායා’’තිතත්ථකතමාඅභිජ්ඣා? ගයොරාග ො 

සාරාග ො…ගප.… චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘අභිජ්ඣා’’. 

තත්ථකතගමො ගලොගකො? පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා ගලොගකො – අයං වුච්චති 

‘‘ගලොගකො’’. අයංඅභිජ්ඣාඉමම්හිගලොගකසන්තාගහොතිසමිතාවූපසන්තා
අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා ගසොසිතා විගසොසිතා

බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති ‘‘අභිජ්ඣංගලොගකපහායා’’ති. 

539. ‘‘වි තාභිජ්ගඣන ගචතසා’’ති තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං

මගනොමානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉදංවුච්චති ‘‘චිත්තං’’. 

ඉදංචිත්තංවි තාභිජ්ඣංගහොති. ගතනවුච්චති‘‘වි තාභිජ්ගඣනගචතසා’’ති. 

540. ‘‘විහරතී’’ති ඉරියතිෙත්තතිපාගලතියගපතියාගපතිචරතිවිහරති. 

ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 
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541. ‘‘අභිජ්ඣාය චිත්තං පරිගසොගධතී’’ති තත්ථ කතමා අභිජ්ඣා? ගයො

රාග ොසාරාග ො…ගප.… චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘අභිජ්ඣා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය 
අභිජ්ඣාය ගසොගධති විගසොගධති පරිගසොගධති ගමොගචති විගමොගචති

පරිගමොගචති. ගතනවුච්චති ‘‘අභිජ්ඣායචිත්තංපරිගසොගධතී’’ති. 

542. ‘‘බ්යාපාදපගදොසං පහායා’’තිඅත්ථිබ්යාපාගදො, අත්ථි පගදොගසො. 

තත්ථ කතගමො බ්යාපාගදො? ගයො චිත්තස්ස ආඝාගතො පටිඝාගතො පටිඝං 
පටිවිගරොගධො ගකොගපො පගකොගපො සම්පගකොගපො ගදොගසො පගදොගසො
සම්පගදොගසො චිත්තස්ස බ්යාපත්ති මගනොපගදොගසො ගකොගධො කුජ්ඣනා

කුජ්ඣිතත්තං ගදොගසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං [දූසනා දූසිතත්තං (සයා.)] 
බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා බ්යාපජ්ජිතත්තං විගරොගධො පටිවිගරොගධො චණ්ඩික්කං

අසුගරොගපොඅනත්තමනතා චිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘බ්යාපාගදො’’. 

තත්ථකතගමොපගදොගසො? ගයොබ්යාපාගදොගසොපගදොගසො, ගයොපගදොගසො

ගසො බ්යාපාගදො. ඉති අයඤ්ච බ්යාපාගදො අයඤ්ච පගදොගසො සන්තා ගහොන්ති
සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා ගසොසිතා

විගසොසිතාබ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘බ්යාපාදපගදොසංපහායා’’ති. 

543. ‘‘අබ්යාපන්නචිත්ගතො’’ති තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං

චිත්තංඅබ්යාපන්නංගහොති. ගතනවුච්චති‘‘අබ්යාපන්නචිත්ගතො’’ති. 

544. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

545. ‘‘බ්යාපාදපගදොසා චිත්තං පරිගසොගධතී’’ති. අත්ථි බ්යාපාගදො අත්ථි

පගදොගසො. 

තත්ථකතගමොබ්යාපාගදො? ගයොචිත්තස්සආඝාගතො…ගප.… චණ්ඩික්කං 

අසුගරොගපොඅනත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘බ්යාපාගදො’’. 

තත්ථකතගමොපගදොගසො? ගයොබ්යාපාගදොගසොපගදොගසො, ගයොපගදොගසො

ගසො බ්යාපාගදො. 
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තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමම්හා
බ්යාපාදපගදොසා ගසොගධති විගසොගධති පරිගසොගධති ගමොගචති විගමොගචති 

පරිගමොගචති. ගතනවුච්චති‘‘බ්යාපාදපගදොසාචිත්තංපරිගසොගධතී’’ති. 

546. ‘‘ථිනමිද්ධංපහායා’’තිඅත්ථිථිනං [ථීනං(සී. සයා.)], අත්ථිමිද්ධං. 

තත්ථ කතමං ථිනං? යා චිත්තස්ස අකලයතා අකම්මඤ්ඤතා ඔලීයනා 

සල්ලීයනාලීනංලීයනාලීයිතත්තංථිනංථියනාථියිතත්තං [ථීයනා ථීයිතත්තං

(සී. සයා.)] චිත්තස්ස– ඉදංවුච්චති‘‘ථිනං’’. 

තත්ථ කතමං මිද්ධං? යා කායස්ස අකලයතා අකම්මඤ්ඤතා ඔනාගහො
පරිගයොනාගහොඅන්ගතොසගමොගරොගධොමිද්ධංසුප්පංපචලායිකාසුප්පං සුප්පනා

සුප්පිතත්තං– ඉදංවුච්චති ‘‘මිද්ධං’’. ඉතිඉදඤ්චථිනංඉදඤ්ච මිද්ධංසන්තා
ගහොන්ති සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා

ගසොසිතාවිගසොසිතාබ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘ථිනමිද්ධං පහායා’’ති. 

547. ‘‘වි තථිනමිද්ගධො’’ති. තස්ස ථිනමිද්ධස්ස චත්තත්තා ෙන්තත්තා

මුත්තත්තා පහීනත්තාපටිනිස්සට්ඨත්තාපහීනපටිනිස්සට්ඨත්තා. ගතනවුච්චති 

‘‘වි තථිනමිද්ගධො’’ති. 

548. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

549. ‘‘ආගලොකසඤ්ඤී’’ති. තත්ථ කතමා සඤ්ඤා? යා සඤ්ඤා

සඤ්ජානනා සඤ්ජානිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘සඤ්ඤා’’. අයං සඤ්ඤා

ආගලොකා ගහොති විෙටා පරිසුද්ධා පරිගයොදාතා. ගතන වුච්චති

‘‘ආගලොකසඤ්ඤී’’ති. 

550. ‘‘සගතො සම්පජාගනො’’ති. තත්ථ කතමා සති? යා සති අනුස්සති 

…ගප.… සම්මාසති– අයංවුච්චති‘‘සති’’. 

තත්ථ කතමං සම්පජඤ්ඤං? යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදංවුච්චති ‘‘සම්පජඤ්ඤං’’. ඉතිඉමායච සතියා

ඉමිනා ච සම්පජඤ්ගඤන උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන

වුච්චති‘‘සගතො සම්පජාගනො’’ති. 

551. ‘‘ථිනමිද්ධාචිත්තංපරිගසොගධතී’’ති. අත්ථිථිනං, අත්ථිමිද්ධං. 
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තත්ථකතමංථිනං…ගප.… ඉදංවුච්චති‘‘ථිනං’’. 

තත්ථකතමංමිද්ධං…ගප.… ඉදංවුච්චති‘‘මිද්ධං’’. 

තත්ථකතමංචිත්තං…ගප.… ඉදංවුච්චති‘‘චිත්තං’’. ඉදංචිත්තං ඉමම්හා
ථිනමිද්ධා ගසොගධති විගසොගධති පරිගසොගධති ගමොගචති විගමොගචති

පරිගමොගචති. ගතන වුච්චති‘‘ථිනමිද්ධාචිත්තංපරිගසොගධතී’’ති. 

552. ‘‘උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහායා’’තිඅත්ථිඋද්ධච්චං, අත්ථිකුක්කුච්චං. 

තත්ථ කතමං උද්ධච්චං? යං චිත්තස්ස උද්ධච්චං අවූපසගමො ගචතගසො

වික්ගඛගපොභන්තත්තංචිත්තස්ස– ඉදංවුච්චති ‘‘උද්ධච්චං’’. 

තත්ථ කතමං කුක්කුච්චං? අකප්පිගය කප්පියසඤ්ඤිතා, කප්පිගය 

අකප්පියසඤ්ඤිතා, අෙජ්ගජ ෙජ්ජසඤ්ඤිතා, ෙජ්ගජ අෙජ්ජසඤ්ඤිතා, යං
එෙරූපං කුක්කුච්චං කුක්කුච්චායනා කුක්කුච්චායිතත්තං ගචතගසො

විප්පටිසාගරො මගනොවිගලඛා – ඉදං වුච්චති ‘‘කුක්කුච්චං’’. ඉති ඉදඤ්ච
උද්ධච්චං ඉදඤ්ච කුක්කුච්චං සන්තා ගහොන්ති සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා

අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා ගසොසිතා විගසොසිතා බ්යන්තීකතා. ගතන

වුච්චති ‘‘උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහායා’’ති. 

553. ‘‘අනුද්ධගතො’’තිතස්සඋද්ධච්චකුක්කුච්චස්සචත්තත්තාෙන්තත්තා

මුත්තත්තා පහීනත්තාපටිනිස්සට්ඨත්තාපහීනපටිනිස්සට්ඨත්තා. ගතනවුච්චති 

‘‘අනුද්ධගතො’’ති. 

554. ‘‘විහරතී’’ති …ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

555. ‘‘වූපසන්තචිත්ගතො’’ති. තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො 

මානසං…ගප.… තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං

චිත්තං අජ්ඣත්තංසන්තංගහොතිසමිතංවූපසන්තං. ගතනවුච්චති‘‘අජ්ඣත්තං 

වූපසන්තචිත්ගතො’’ති. 

556. ‘‘උද්ධච්චකුක්කුච්චාචිත්තංපරිගසොගධතී’’තිඅත්ථිඋද්ධච්චං, අත්ථි 

කුක්කුච්චං. 

තත්ථ කතමං උද්ධච්චං? යං චිත්තස්ස උද්ධච්චං අවූපසගමො ගචතගසො 

වික්ගඛගපොභන්තත්තංචිත්තස්ස– ඉදංවුච්චති‘‘උද්ධච්චං’’. 

තත්ථකතමංකුක්කුච්චං…ගප.… ඉදංවුච්චති ‘‘කුක්කුච්චං’’. 
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තත්ථකතමංචිත්තං…ගප.… ඉදංවුච්චති‘‘චිත්තං’’. ඉදංචිත්තං ඉමම්හා
උද්ධච්චකුක්කුච්චා ගසොගධති විගසොගධති පරිගසොගධති ගමොගචති විගමොගචති 

පරිගමොගචති. ගතනවුච්චති‘‘උද්ධච්චකුක්කුච්චාචිත්තංපරිගසොගධතී’’ති. 

557. ‘‘විචිකිච්ඡං පහායා’’ති, තත්ථ කතමා විචිකිච්ඡා? යා කඞ්ඛා
කඞ්ඛායනා කඞ්ඛායිතත්තංවිමතිවිචිකිච්ඡාද්ගෙළ්හකංද්විධාපගථොසංසගයො 
අගනකංසග් ාගහො ආසප්පනා පරිසප්පනා අපරිගයො ාහණා ඡම්භිතත්තං

චිත්තස්සමගනොවිගලගඛො – අයංවුච්චති‘‘විචිකිච්ඡා’’. අයංවිචිකිච්ඡා සන්තා
ගහොති සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා

ගසොසිතාවිගසොසිතා බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘විචිකිච්ඡංපහායා’’ති. 

558. ‘‘තිණ්ණවිචිකිච්ගඡො’’ති, ඉමං විචිකිච්ඡං තිණ්ගණො ගහොති

උත්තිණ්ගණො නිත්තිණ්ගණො පාරඞ් ගතො පාරමනුප්පත්ගතො. ගතන වුච්චති

‘‘තිණ්ණවිචිකිච්ගඡො’’ති. 

559. ‘‘අකථංකථී කුසගලසු ධම්ගමසූ’’ති ඉමාය විචිකිච්ඡාය කුසගලසු
ධම්ගමසු න කඞ්ඛති න විචිකිච්ඡති අකථංකථී ගහොති නික්කථංකථී

විකථංකගථො. ගතනවුච්චති ‘‘අකථංකථීකුසගලසුධම්ගමසූ’’ති. 

560. ‘‘විචිකිච්ඡාය චිත්තං පරිගසොගධතී’’ති, තත්ථකතමා විචිකිච්ඡා? යා

කඞ්ඛා කඞ්ඛායනා කඞ්ඛායිතත්තං ඡම්භිතත්තං චිත්තස්ස මගනොවිගලගඛො – 

අයංවුච්චති ‘‘විචිකිච්ඡා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය 
විචිකිච්ඡාය ගසොගධති විගසොගධති පරිගසොගධති ගමොගචති විගමොගචති

පරිගමොගචති. ගතනවුච්චති ‘‘විචිකිච්ඡායචිත්තංපරිගසොගධතී’’ති. 

561. ‘‘ඉගම පඤ්ච නීෙරගණ පහායා’’ති ඉගම පඤ්ච නීෙරණා සන්තා
ගහොන්ති සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා

ගසොසිතා විගසොසිතා බ්යන්තීකතා. ගතන වුච්චති ‘‘ඉගම පඤ්ච නීෙරගණ

පහායා’’ති. 

562. ‘‘ගචතගසො උපක්කිගලගස’’ති ඉගම පඤ්ච නීෙරණා චිත්තස්ස

උපක්කිගලසා. 
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563. ‘‘පඤ්ඤාය දුබ්බ්ලීකරගණ’’ති ඉගමහි පඤ්චහි නීෙරගණහි

අනුප්පන්නා ගචෙ පඤ්ඤා න උප්පජ්ජති උප්පන්නා ච පඤ්ඤා නිරුජ්ඣති. 

ගතනවුච්චති‘‘පඤ්ඤායදුබ්බ්ලීකරගණ’’ති. 

564. ‘‘විවිච්ගචෙකාගමහිවිවිච්චඅකුසගලහිධම්ගමහී’’තිතත්ථකතගම

කාමා? ඡන්ගදො කාගමො, රාග ො කාගමො, ඡන්දරාග ො කාගමො, සඞ්කප්ගපො

කාගමො, රාග ොකාගමො, සඞ්කප්පරාග ොකාගමො– ඉගම වුච්චන්ති‘‘කාමා’’. 

තත්ථ කතගම අකුසලා ධම්මා? කාමච්ඡන්ගදො, බ්යාපාගදො, ථිනං, මිද්ධං, 

උද්ධච්චං, කුක්කුච්චං, විචිකිච්ඡා – ඉගම වුච්චන්ති ‘‘අකුසලා ධම්මා’’. ඉති 

ඉගමහි ච කාගමහි ඉගමහි ච අකුසගලහි ධම්ගමහි විවිත්ගතො ගහොති. ගතන

වුච්චති‘‘විවිච්ගචෙකාගමහිවිවිච්චඅකුසගලහි ධම්ගමහී’’ති. 

565. ‘‘සවිතක්කං සවිචාර’’න්තිඅත්ථිවිතක්ගකො, අත්ථි විචාගරො. 

තත්ථකතගමොවිතක්ගකො? ගයොතක්ගකොවිතක්ගකොසඞ්කප්ගපොඅප්පනා 

බ්යප්පනා ගචතගසො අභිනිගරොපනා සම්මාසඞ්කප්ගපො – අයං වුච්චති

‘‘විතක්ගකො’’. 

තත්ථ කතගමො විචාගරො? ගයො චාගරො විචාගරො අනුවිචාගරො උපවිචාගරො 

චිත්තස්ස අනුසන්ධනතාඅනුගපක්ඛනතා– අයංවුච්චතිවිචාගරො. ඉති ඉමිනාච

විතක්ගකන ඉමිනා ච විචාගරන උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. 

ගතනවුච්චති‘‘සවිතක්කංසවිචාර’’න්ති. 

566. ‘‘විගෙකජ’’න්තිවිතක්ගකො, විචාගරො, පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා

– ගත ඉමස්මිං විගෙගක ජාතා ගහොන්ති සඤ්ජාතා නිබ්බ්ත්තා අභිනිබ්බ්ත්තා

පාතුභූතා. ගතනවුච්චති ‘‘විගෙකජ’’න්ති. 

567. ‘‘පීතිසුඛ’’න්තිඅත්ථිපීති, අත්ථිසුඛං. 

තත්ථ කතමා පීති? යා පීති පාගමොජ්ජං ආගමොදනා පගමොදනා හාගසො

පහාගසො විත්තිඔද යංඅත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘පීති’’. 

තත්ථ කතමං සුඛං? යං ගචතසිකං සාතං ගචතසිකං සුඛං
ගචගතොසම් ස්සජං සාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– ඉදං වුච්චති ‘‘සුඛං’’. ඉදං සුඛං ඉමාය පීතියා සහ තං ගහොති සහජාතං

සංසට්ඨංසම්පයුත්තං. ගතනවුච්චති ‘‘පීතිසුඛ’’න්ති. 
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568. ‘‘පඨම’’න්ති  ණනානුපුබ්බ්තා [ ණනානුපුබ්බ්ගතො (සයා.) 

එෙමුපරිපි] පඨමං. ඉදංපඨමංසමාපජ්ජතීතිපඨමං. 

569. ‘‘ඣාන’’න්තිවිතක්ගකො, විචාගරො, පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. 

570. ‘‘උපසම්පජ්ජා’’තිගයොපඨමස්සඣානස්සලාගභොපටිලාගභොපත්ති

සම්පත්තිඵුසනා සච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

571. ‘‘විහරතී’’ති …ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

572. ‘‘විතක්කවිචාරානංවූපසමා’’ති, අත්ථිවිතක්ගකො, අත්ථිවිචාගරො. 

තත්ථ කතගමො විතක්ගකො? ගයො තක්ගකො විතක්ගකො…ගප.… 

සම්මාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති‘‘විතක්ගකො’’. 

තත්ථ කතගමො විචාගරො? ගයො චාගරො විචාගරො අනුවිචාගරො උපවිචාගරො

චිත්තස්ස අනුසන්ධනතා අනුගපක්ඛනතා – අයං වුච්චති ‘‘විචාගරො’’. ඉති
අයඤ්ච විතක්ගකො අයඤ්ච විචාගරො සන්තා ගහොන්ති සමිතා වූපසන්තා 
අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා ගසොසිතා විගසොසිතා

බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘විතක්කවිචාරානංවූපසමා’’ති. 

573. ‘‘අජ්ඣත්ත’’න්තියංඅජ්ඣත්තංපච්චත්තං. 

574. ‘‘සම්පසාදන’’න්තියාසද්ධාසද්දහනාඔකප්පනාඅභිප්පසාගදො. 

575. ‘‘ගචතගසො එගකොදිභාෙ’’න්ති යා චිත්තස්ස ඨිති…ගප.… 

සම්මාසමාධි. 

576. ‘‘අවිතක්කංඅවිචාර’’න්තිඅත්ථිවිතක්ගකො, අත්ථිවිචාගරො. 

තත්ථ කතගමො විතක්ගකො? ගයො තක්ගකො විතක්ගකො…ගප.… 

සම්මාසඞ්කප්ගපො – අයංවුච්චති‘‘විතක්ගකො’’. 

තත්ථ කතගමො විචාගරො? ගයො චාගරො අනුචාගරො විචාගරො අනුවිචාගරො

උපවිචාගරො චිත්තස්ස අනුසන්ධනතා අනුගපක්ඛනතා – අයං වුච්චති

‘‘විචාගරො’’. ඉති අයඤ්ච විතක්ගකො අයඤ්ච විචාගරො සන්තා ගහොති සමිතා
වූපසන්තාඅත්ථඞ් තාඅබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතාබ්යප්පිතාගසොසිතාවිගසොසිතා

බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘අවිතක්කං අවිචාර’’න්ති. 
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577. ‘‘සමාධිජ’’න්ති සම්පසාගදොපීතිසුඛං– ගතඉමස්මිංසමාධිම්හි ජාතා

ගහොන්ති සඤ්ජාතා නිබ්බ්ත්තා අභිනිබ්බ්ත්තා පාතුභූතා. ගතන වුච්චති 

‘‘සමාධිජ’’න්ති. 

578. ‘‘පීතිසුඛ’’න්ති අත්ථිපීති, අත්ථිසුඛං. 

තත්ථකතමාපීති…ගප.… අයංවුච්චති‘‘පීති’’. 

තත්ථකතමංසුඛං…ගප.… ඉදංවුච්චති ‘‘සුඛං’’. ඉදංසුඛංඉමාය පීතියා

සහ තංගහොතිසහජාතංසංසට්ඨංසම්පයුත්තං. ගතනවුච්චති ‘‘පීතිසුඛ’’න්ති. 

579. ‘‘දුතිය’’න්ති  ණනානුපුබ්බ්තා දුතියං. ඉදං දුතියං සමාපජ්ජතීති

දුතියං. 

580. ‘‘ඣාන’’න්තිසම්පසාගදො, පීතිසුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. 

581. ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති ගයොදුතියස්සඣානස්සලාගභොපටිලාගභොපත්ති 

සම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

582. ‘‘විහරතී’’ති …ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

583. ‘‘පීතියා ච විරා ා’’ති තත්ථ කතමා පීති? යා පීති පාගමොජ්ජං

ආගමොදනාපගමොදනාහාගසොපහාගසොවිත්ති ඔද යංඅත්තමනතාචිත්තස්ස– 

අයං වුච්චති ‘‘පීති’’. අයං පීති සන්තා ගහොති සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා

අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා ගසොසිතා විගසොසිතා බ්යන්තීකතා. ගතන

වුච්චති‘‘පීතියාචවිරා ා’’ති. 

584. ‘‘උගපක්ඛගකො’’ති තත්ථ කතමා උගපක්ඛා? යා උගපක්ඛා

උගපක්ඛනා අජ්ඣුගපක්ඛනා මජ්ඣත්තතා චිත්තස්ස – අයං වුච්චති

‘‘උගපක්ඛා’’. ඉමාය උගපක්ඛාය උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. 

ගතනවුච්චති‘‘උගපක්ඛගකො’’ති. 

585. ‘‘විහරතී’’ති …ගප.… ගතනවුච්චති ‘‘විහරතී’’ති. 

586. ‘‘සගතො ච සම්පජාගනො’’ති තත්ථ කතමා සති? යා සති

අනුස්සති…ගප.… සම්මාසති– අයංවුච්චති ‘‘සති’’. 

තත්ථ කතමං සම්පජඤ්ඤං? යා පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති ‘‘සම්පජඤ්ඤං’’. ඉතිඉමායචසතියා
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ඉමිනා ච සම්පජඤ්ගඤන උගපගතො ගහොති…ගප.… සමන්නා ගතො. ගතන

වුච්චති‘‘සගතොචසම්පජාගනො’’ති. 

587. ‘‘සුඛඤ්ච කාගයන පටිසංගෙගදතී’’ති තත්ථ කතමං සුඛං? යං
ගචතසිකං සාතං ගචතසිකං සුඛං ගචගතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං ගෙදයිතං

ගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා– ඉදංවුච්චති ‘‘සුඛං’’. 

තත්ථ කතගමො කාගයො? සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – අයං වුච්චති ‘‘කාගයො’’. ඉදං සුඛං ඉමිනා කාගයන

පටිසංගෙගදති. ගතන වුච්චති‘‘සුඛඤ්චකාගයනපටිසංගෙගදතී’’ති. 

588. ‘‘යං තංඅරියාආචික්ඛන්තී’’තිතත්ථකතගමඅරියා? අරියාවුච්චන්ති 

බුද්ධා ච බුද්ධසාෙකා ච. ගත ඉමං ආචික්ඛන්ති ගදගසන්ති පඤ්ඤගපන්ති 

[පඤ්ඤාගපන්ති (සී. සයා.)] පට්ඨගපන්ති විෙරන්ති විභජන්ති උත්තානිං

කගරොන්තිපකාගසන්ති. ගතනවුච්චති‘‘යංතංඅරියාආචික්ඛන්තී’’ති. 

589. ‘‘උගපක්ඛගකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති තත්ථ කතමා උගපක්ඛා? යා

උගපක්ඛාඋගපක්ඛනා අජ්ඣුගපක්ඛනාමජ්ඣත්තතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති

‘‘උගපක්ඛා’’. 

තත්ථ කතමා සති? යා සති අනුස්සති…ගප.… සම්මාසති – අයං වුච්චති

‘‘සති’’. 

තත්ථ කතමං සුඛං? යං ගචතසිකං සාතං ගචතසිකං සුඛං
ගචගතොසම් ස්සජං සාතංසුඛංගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– ඉදං වුච්චති ‘‘සුඛං’’. ඉති ඉමාය ච උගපක්ඛාය ඉමාය ච සතියා ඉමිනා ච

සුගඛනසමන්නා ගතො ඉරියතිෙත්තතිපාගලතියගපතියාගපතිචරතිවිහරති. 

ගතනවුච්චති‘‘උගපක්ඛගකොසතිමා සුඛවිහාරී’’ති. 

590. ‘‘තතිය’’න්ති  ණනානුපුබ්බ්තා තතියං. ඉදං තතියං සමාපජ්ජතීති

තතියං. 

591. ‘‘ඣාන’’න්ති උගපක්ඛා, සති, සම්පජඤ්ඤං, සුඛං, 

චිත්තස්ගසකග් තා. 

592. ‘‘උපසම්පජ්ජා’’තිගයොතතියස්සඣානස්සලාගභොපටිලාගභොපත්ති

සම්පත්තිඵුසනා සච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 
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593. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

594. ‘‘සුඛස්ස චපහානාදුක්ඛස්සචපහානා’’ති, අත්ථිසුඛං, අත්ථිදුක්ඛං. 

තත්ථකතමංසුඛං? යංකායිකංසාතංකායිකංසුඛංකායසම් ස්සජං සාතං

සුඛංගෙදයිතංකායසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා– ඉදංවුච්චති‘‘සුඛං’’. 

තත්ථ කතමංදුක්ඛං? යංකායිකංඅසාතංකායිකං දුක්ඛංකායසම් ස්සජං

අසාතං දුක්ඛංගෙදයිතංකායසම් ස්සජාඅසාතා දුක්ඛාගෙදනා – ඉදංවුච්චති

‘‘දුක්ඛං’’. ඉතිඉදඤ්චසුඛංඉදඤ්චදුක්ඛංසන්තාගහොන්තිසමිතා වූපසන්තා
අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා ගසොසිතා විගසොසිතා

බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්සච පහානා’’ති. 

595. ‘‘පුබ්ගබ්ෙ ගසොමනස්සගදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා’’ති අත්ථි

ගසොමනස්සං, අත්ථිගදොමනස්සං. 

තත්ථ කතමං ගසොමනස්සං? යං ගචතසිකං සාතං ගචතසිකං සුඛං
ගචගතොසම් ස්සජංසාතංසුඛංගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතාසුඛාගෙදනා

– ඉදංවුච්චති‘‘ගසොමනස්සං’’. 

තත්ථ කතමං ගදොමනස්සං? යං ගචතසිකං අසාතං ගචතසිකං දුක්ඛං 
ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා

ගෙදනා – ඉදං වුච්චති ‘‘ගදොමනස්සං’’. ඉති ඉදඤ්ච ගසොමනස්සං ඉදඤ්ච
ගදොමනස්සං පුබ්ගබ්ෙ සන්තා ගහොන්ති සමිතා වූපසන්තා අත්ථඞ් තා

අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා ගසොසිතා විගසොසිතා බ්යන්තීකතා. ගතන

වුච්චති‘‘පුබ්ගබ්ෙ ගසොමනස්සගදොමනස්සානංඅත්ථඞ් මා’’ති. 

596. ‘‘අදුක්ඛමසුඛ’’න්ති යං ගචතසිකං ගනෙ සාතං නාසාතං
ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා

ගෙදනා. ගතනවුච්චති ‘‘අදුක්ඛමසුඛ’’න්ති. 

597. ‘‘උගපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධි’’න්ති, තත්ථ කතමා උගපක්ඛා? යා

උගපක්ඛාඋගපක්ඛනා අජ්ඣුගපක්ඛනාමජ්ඣත්තතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති

‘‘උගපක්ඛා’’. 

තත්ථ කතමා සති? යා සති අනුස්සති…ගප.… සම්මාසති – අයං වුච්චති 

‘‘සති’’. අයං සති ඉමාය උගපක්ඛාය විෙටා ගහොති පරිසුද්ධා පරිගයොදාතා. 

ගතනවුච්චති ‘‘උගපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධි’’න්ති. 
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598. ‘‘චතුත්ථ’’න්ති  ණනානුපුබ්බ්තා චතුත්ථං, ඉදං චතුත්ථං 

සමාපජ්ජතීතිචතුත්ථං. 

599. ‘‘ඣාන’’න්තිඋගපක්ඛා, සති, චිත්තස්ගසකග් තා. 

600. ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති ගයො චතුත්ථස්ස ඣානස්ස ලාගභො පටිලාගභො 

පත්තිසම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

601. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

602. ‘‘සබ්බ්ගසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා’’ති තත්ථ කතමා

රූපසඤ්ඤා? රූපාෙචරසමාපත්තිං සමාපන්නස්ස ො උපපන්නස්ස ො

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්ස ො සඤ්ඤා සඤ්ජානනා සඤ්ජානිතත්තං – ඉමා

වුච්චන්ති ‘‘රූපසඤ්ඤාගයො’’. ඉමා රූපසඤ්ඤාගයො අතික්කන්ගතො ගහොති

වීතික්කන්ගතො සමතික්කන්ගතො. ගතන වුච්චති ‘‘සබ්බ්ගසො රූපසඤ්ඤානං

සමතික්කමා’’ති. 

603. ‘‘පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා’’ති තත්ථ කතමා පටිඝසඤ්ඤා? 

රූපසඤ්ඤා සද්දසඤ්ඤා…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්සඤ්ඤා – ඉමා වුච්චන්ති

පටිඝසඤ්ඤාගයො. ඉමා පටිඝසඤ්ඤාගයො සන්තා ගහොන්ති සමිතා වූපසන්තා
අත්ථඞ් තා අබ්භත්ථඞ් තා අප්පිතා බ්යප්පිතා ගසොසිතා විගසොසිතා 

බ්යන්තීකතා. ගතනවුච්චති‘‘පටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ් මා’’ති. 

604. ‘‘නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා’’ති තත්ථ කතමා

නානත්තසඤ්ඤා? අසමාපන්නස්ස මගනොධාතු සමඞ්ගිස්ස ො

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සමඞ්ගිස්ස ො සඤ්ඤා සඤ්ජානනා සඤ්ජානිතත්තං – 

ඉමා වුච්චන්ති ‘‘නානත්තසඤ්ඤාගයො’’. ඉමානානත්තසඤ්ඤාගයොන මනසි

කගරොති. ගතනවුච්චති ‘‘නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරා’’ති. 

605. ‘‘අනන්ගතො ආකාගසො’’ති, තත්ථකතගමොආකාගසො? ගයොආකාගසො

ආකාස තං අඝං අඝ තං විෙගරො විෙර තං අසම්ඵුට්ඨං චතූහි මහාභූගතහි – 

අයං වුච්චති ‘‘ආකාගසො’’. තස්මිං ආකාගස චිත්තං ඨගපති සණ්ඨගපති

අනන්තං රති. ගතනවුච්චති‘‘අනන්ගතොආකාගසො’’ති. 

606. ‘‘ආකාසානඤ්චායතන’’න්තිආකාසානඤ්චායතනංසමාපන්නස්සො

උපපන්නස්සො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සොචිත්තගචතසිකාධම්මා. 
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607. ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති ගයො ආකාසානඤ්චායතනස්ස ලාගභො පටිලාගභො

පත්තිසම්පත්තිඵුසනා සච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

608. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

609. ‘‘සබ්බ්ගසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්මා’’ති ඉමං

ආකාසානඤ්චායතනං අතික්කන්ගතො ගහොති වීතික්කන්ගතො සමතික්කන්ගතො. 

ගතනවුච්චති‘‘සබ්බ්ගසො ආකාසානඤ්චායතනංසමතික්කම්මා’’ති. 

610. ‘‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’’න්ති තංගයෙආකාසං විඤ්ඤාගණන ඵුට්ඨං

මනසිකගරොතිඅනන්තං රති. ගතන වුච්චති‘‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

611. ‘‘විඤ්ඤාණඤ්චායතන’’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස

ොඋපපන්නස්සො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සොචිත්තගචතසිකාධම්මා. 

612. ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති ගයො විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්සලාගභො පටිලාගභො 

පත්තිසම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

613. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

614. ‘‘සබ්බ්ගසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්මා’’ති ඉමං

විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඅතික්කන්ගතොගහොති වීතික්කන්ගතොසමතික්කන්ගතො. 

ගතනවුච්චති‘‘සබ්බ්ගසොවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්මා’’ති. 

615. ‘‘නත්ථි කිඤ්චී’’ති තංගයෙ විඤ්ඤාණං භාගෙති විභාගෙති

අන්තරභාගෙති, ‘‘නත්ථිකිඤ්චී’’ති පස්සති. ගතනවුච්චති‘‘නත්ථිකිඤ්චී’’ති. 

616. ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතන’’න්තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංසමාපන්නස්සො

උපපන්නස්සො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සොචිත්තගචතසිකාධම්මා. 

617. ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති ගයො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස ලාගභො පටිලාගභො 

පත්තිසම්පත්තිඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

618. ‘‘විහරතී’’ති …ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

619. ‘‘සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්මා’’ති ඉමං

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං අතික්කන්ගතො ගහොති වීතික්කන්ගතො සමතික්කන්ගතො. 

ගතනවුච්චති‘‘සබ්බ්ගසොආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්මා’’ති. 
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‘‘ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති තංගයෙ ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සන්තගතො

මනසි කගරොති සඞ්ඛාරාෙගසසසමාපත්තිං භාගෙති. ගතන වුච්චති 

‘‘ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති [අයං පාගඨො මාතිකායං නත්ථි, නිද්ගදගස පන 

සබ්බ්ගපොත්ථගකසුදිස්සති]. 

620. ‘‘ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’’න්ති 
ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස ො උපපන්නස්ස ො

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සොචිත්තගචතසිකා ධම්මා. 

621. ‘‘උපසම්පජ්ජා’’ති ගයො ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස ලාගභො

පටිලාගභොපත්තිසම්පත්ති ඵුසනාසච්ඡිකිරියාඋපසම්පදා. 

622. ‘‘විහරතී’’තිඉරියතිෙත්තතිපාගලතියගපතියාගපතිචරතිවිහරති. 

ගතනවුච්චති ‘‘විහරතී’’ති. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 

1. රූපාෙචරකුසලං 
623. චත්තාරි ඣානානි – පඨමංඣානං, දුතියංඣානං, තතියංඣානං, 

චතුත්ථං ඣානං. 

624. තත්ථකතමං පඨමංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියා

මග් ංභාගෙතිවිවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති

පථවීකසිණං, තස්මිංසමගයපඤ්චඞ්ගිකං ඣානංගහොති– විතක්ගකො, විචාගරො, 

පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදංවුච්චති ‘‘පඨමංඣානං’’. අෙගසසාධම්මා

ඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථකතමංදුතියංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙතිවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති 

පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය තිෙඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – පීති, සුඛං, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘දුතියං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා 

ඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං තතියං ඣානං? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා

මග් ං භාගෙති පීතියා ච විරා ා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය දුෙඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – සුඛං, 
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චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘තතියං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා 

ඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං චතුත්ථංඣානං? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා

මග් ංභාගෙතිසුඛස්සචපහානා…ගප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති

පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය දුෙඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – උගපක්ඛා, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘චතුත්ථං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා 

ඣානසම්පයුත්තා. 

චතුක්කං. 

625. ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති විවිච්ගචෙ 

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං, තස්මිං

සමගය පඤ්චඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – විතක්ගකො, විචාගරො, පීති, සුඛං, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඨමං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා

ඣානසම්පයුත්තා. 

ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙතිවිවිච්ගචෙ කාගමහි
විවිච්චඅකුසගලහිධම්ගමහිඅවිතක්කංවිචාරමත්තංවිගෙකජංපීතිසුඛංදුතියං 

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය චතුරඞ්ගිකංඣානං

ගහොති – විචාගරො, පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘දුතියං

ඣානං’’. අෙගසසාධම්මා ඣානසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියා මග් ංභාගෙතිවිතක්කවිචාරානං

වූපසමා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං, තස්මිං

සමගයතිෙඞ්ගිකංඣානංගහොති– පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදංවුච්චති

‘‘තතියංඣානං’’. අෙගසසාධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති පීතියා ච 

විරා ා…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං, තස්මිං

සමගය දුෙඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති

‘‘චතුත්ථංඣානං’’. අෙගසසා ධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති සුඛස්ස ච

පහානා…ගප.… පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං, තස්මිං

සමගයදුෙඞ්ගිකංඣානංගහොති– උගපක්ඛා, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදංවුච්චති 

‘‘පඤ්චමංඣානං’’. අෙගසසාධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඣානවිභඞ්කගො 

323 

පටුන 

පඤ්චකං. 

2. අරූපාෙචරකුසලං 
626. ඉධභික්ඛු යස්මිං සමගය අරූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති සබ්බ්ගසො 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිංසමගයදුෙඞ්ගිකංඣානංගහොති– 

උගපක්ඛා, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘චතුත්ථං ඣානං’’. අෙගසසා

ධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 

3. කලොකුත්තරකුසලං 
627. චත්තාරි ඣානානි – පඨමංඣානං, දුතියංඣානං, තතියංඣානං, 

චතුත්ථං ඣානං. 

628. තත්ථකතමං පඨමංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිං දිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය පඤ්චඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – 

විතක්ගකො, විචාගරො, පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඨමං 

ඣානං’’. අෙගසසාධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථකතමංදුතියංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරං ඣානං
භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා

පත්තියා විතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය තිෙඞ්ගිකංඣානං ගහොති – පීති, 

සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘දුතියං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා 

ඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං තතියං ඣානං? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමාය භූමියා

පත්තියා පීතියා ච විරා ා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය දුෙඞ්ගිකංඣානං ගහොති – සුඛං, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘තතියං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා

ඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං චතුත්ථං ඣානං? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානාය පඨමායභූමියා
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පත්තියා සුඛස්ස ච පහානා …ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය දුෙඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – 

උගපක්ඛා, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘චතුත්ථං ඣානං’’. අෙගසසා

ධම්මා ඣානසම්පයුත්තා. 

චතුක්කං. 

629. ඉධභික්ඛු යස්මිං සමගයගලොකුත්තරංඣානංභාගෙතිනියයානිකං
අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය පඤ්චඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – විතක්ගකො, 

විචාගරො, පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඨමං ඣානං’’. 

අෙගසසාධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං 
අපචය ාමිංදිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියාපත්තියාවිවිච්ගචෙකාගමහි
විවිච්ච අකුසගලහිධම්ගමහිඅවිතක්කංවිචාරමත්තංවිගෙකජංපීතිසුඛංදුතියං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය

චතුරඞ්ගිකංඣානංගහොතිවිචාගරො පීතිසුඛංචිත්තස්ගසකග් තා. ඉදංවුච්චති

‘‘දුතියංඣානං’’. අෙගසසාධම්මා ඣානසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං 
අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානායපඨමායභූමියා පත්තියාවිතක්කවිචාරානං 

වූපසමා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං 

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය තිෙඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – පීති, සුඛං, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘තතියං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා 

ඣානසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං 
අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා පීතියා ච

විරා ා…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය දුෙඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – සුඛං, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘චතුත්ථං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා

ඣානසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති නියයානිකං
අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා සුඛස්ස ච 

පහානා…ගප.… පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඣානවිභඞ්කගො 

325 

පටුන 

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය දුෙඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – උගපක්ඛා, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඤ්චමං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා

ඣානසම්පයුත්තා. 

පඤ්චකං. 

4. රූපාෙචරවිපාො 
630. චත්තාරි ඣානානි – පඨමංඣානං, දුතියංඣානං, තතියංඣානං, 

චතුත්ථංඣානං. 

631. තත්ථකතමං පඨමංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියා

මග් ංභාගෙතිවිවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති

පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

උපචිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරතිපථවීකසිණං, තස්මිංසමගය පඤ්චඞ්ගිකංඣානං ගහොති– විතක්ගකො, 

විචාගරො, පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඨමං ඣානං’’. 

අෙගසසාධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථකතමංදුතියංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙතිවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති 

පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

උපචිතත්තාවිපාකංවිතක්කවිචාරානං වූපසමා…ගප.… දුතියංඣානං…ගප.… 

තතියං ඣානං…ගප.… චතුත්ථං ඣානං…ගප.… පඨමං ඣානං…ගප.… 

පඤ්චමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය දුෙඞ්ගිකං

ඣානං ගහොති – උගපක්ඛා, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඤ්චමං

ඣානං’’. අෙගසසාධම්මා ඣානසම්පයුත්තා…ගප.…. 

5. අරූපාෙචරවිපාො 
632. ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය අරූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙතිසබ්බ්ගසො

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ අරූපාෙචරස්ස කුසලස්ස 
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච
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පහානා…ගප.… චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති, තස්මිංසමගයදුෙඞ්ගිකං

ඣානං ගහොති – උගපක්ඛා, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘චතුත්ථං

ඣානං’’. අෙගසසාධම්මා ඣානසම්පයුත්තා. 

6. කලොකුත්තරවිපාො 
633. චත්තාරි ඣානානි – පඨමංඣානං, දුතියංඣානං, තතියංඣානං, 

චතුත්ථංඣානං. 

634. තත්ථකතමං පඨමංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිං දිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගමධම්මාකුසලා. තස්ගසෙගලොකුත්තරස්ස කුසලස්ස

ඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං

සමගය පඤ්චඞ්ගිකං ඣානං ගහොති – විතක්ගකො, විචාගරො, පීති, සුඛං, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඨමං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා

ඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථකතමංදුතියංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයගලොකුත්තරං ඣානං
භාගෙති නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා

පත්තියා විතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති 

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගමධම්මාකුසලා. තස්ගසෙගලොකුත්තරස්සකුසලස්ස

ඣානස්ස කතත්තා භාවිතත්තා විපාකං විතක්කවිචාරානං වූපසමා…ගප.… 

දුතියං ඣානං …ගප.… තතියං ඣානං…ගප.… චතුත්ථං ඣානං…ගප.… 

පඨමං ඣානං…ගප.… පඤ්චමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤංසුඤ්ඤතං, තස්මිං සමගයදුෙඞ්ගිකංඣානංගහොති– උගපක්ඛා, 

චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඤ්චමං ඣානං’’. අෙගසසා ධම්මා

ඣානසම්පයුත්තා. 

7. රූපාරූපාෙචරකිරියා 
635. චත්තාරි ඣානානි – පඨමංඣානං, දුතියංඣානං, තතියංඣානං, 

චතුත්ථංඣානං. 

636. තත්ථ කතමං පඨමංඣානං? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපාෙචරං
ඣානං භාගෙති කිරියං ගනෙ කුසලං නාකුසලං න ච කම්මවිපාකං
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දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරතිපථවීකසිණං, තස්මිංසමගයපඤ්චඞ්ගිකංඣානංගහොති– විතක්ගකො, 

විචාගරො, පීති, සුඛං, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඨමං ඣානං’’. 

අෙගසසා ධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 

තත්ථකතමංදුතියංඣානං? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපාෙචරංඣානං 
භාගෙතිකිරියංගනෙකුසලංනාකුසලංනචකම්මවිපාකංදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං 

විතක්කවිචාරානං වූපසමා…ගප.… දුතියං ඣානං…ගප.… තතියං

ඣානං…ගප.… චතුත්ථං ඣානං…ගප.… පඨමං ඣානං…ගප.… පඤ්චමං 

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය දුෙඞ්ගිකං ඣානං

ගහොති – උගපක්ඛා, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘පඤ්චමං ඣානං’’. 

අෙගසසාධම්මාඣානසම්පයුත්තා. 

637. ඉධභික්ඛු යස්මිංසමගයඅරූපාෙචරංඣානංභාගෙතිකිරියංගනෙ
කුසලං නාකුසලං න ච කම්මවිපාකං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං සබ්බ්ගසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිංසමගයදුෙඞ්ගිකංඣානංගහොති– 

උගපක්ඛා, චිත්තස්ගසකග් තා. ඉදං වුච්චති ‘‘චතුත්ථං ඣානං’’. අෙගසසා

ධම්මාඣානසම්පයුත්තාති. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
638. චත්තාරි ඣානානි– ඉධභික්ඛුවිවිච්ගචෙකාගමහි විවිච්චඅකුසගලහි

ධම්ගමහි සවිතක්කං සවිචාරං විගෙකජං පීතිසුඛං පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති…ගප.… විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තංසම්පසාදනංගචතගසො 
එගකොදිභාෙංඅවිතක්කංඅවිචාරංසමාධිජංපීතිසුඛංදුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ

විහරති…ගප.… පීතියාචවිරා ාඋගපක්ඛගකොචවිහරතිසගතොචසම්පජාගනො

සුඛඤ්චකාගයනපටිසංගෙගදති, යං තංඅරියාආචික්ඛන්ති– ‘‘උගපක්ඛගකො

සතිමා සුඛවිහාරී’’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති…ගප.… සුඛස්ස ච
පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්ගබ්ෙ ගසොමනස්සගදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා

අදුක්ඛමසුඛංඋගපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති. 

639. චතුන්නං ඣානානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති 

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කතිඅරණා? 
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1. තිෙං 
640. සියා කුසලා, සියාඅබ්යාකතා. තීණිඣානානි– එත්ථුප්පන්නංසුඛං

ගෙදනං ඨගපත්ො සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, චතුත්ථං ඣානං – 
එත්ථුප්පන්නං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදනං ඨගපත්ො අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තං. සියා විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා, සියා 

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා

අනුපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. සියා

අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. පඨමං ඣානං – 

එත්ථුප්පන්ගන විතක්කවිචාගරඨගපත්ොසවිතක්කංසවිචාරං, තීණිඣානානි

අවිතක්කඅවිචාරා. ද්ගෙ ඣානානි– එත්ථුප්පන්නංපීතිංඨගපත්ොපීතිසහ තා, 

තීණිඣානානි– එත්ථුප්පන්නං සුඛංඨගපත්ොසුඛසහ තා, චතුත්ථංඣානං– 

එත්ථුප්පන්නං උගපක්ඛං ඨගපත්ො උගපක්ඛාසහ තං. ගනෙ දස්සගනන න

භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. සියා

ආචය ාමිගනො, සියා අපචය ාමිගනො, සියා ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො. 

සියාගසක්ඛා, සියාඅගසක්ඛා, සියාගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. සියාමහග් තා, 

සියා අප්පමාණා. තීණි ඣානානි න ෙත්තබ්බ්ා පරිත්තාරම්මණාතිපි, 

මහග් තාරම්මණාතිපි, සියා අප්පමාණාරම්මණා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා

අප්පමාණාරම්මණාති; චතුත්ථං ඣානං සියා පරිත්තාරම්මණං, සියා

මහග් තාරම්මණං, සියා අප්පමාණාරම්මණං; සියා න ෙත්තබ්බ්ං

පරිත්තාරම්මණන්තිපි, මහග් තාරම්මණන්තිපි, අප්පමාණාරම්මණන්තිපි. සියා 

මජ්ඣිමා, සියාපණීතා. සියාසම්මත්තනියතා, සියාඅනියතා. තීණිඣානානින 

මග් ාරම්මණා, සියාමග් ගහතුකා, සියාමග් ාධිපතිගනො, සියානෙත්තබ්බ්ා 

මග් ගහතුකාතිපි, මග් ාධිපතිගනොතිපි; චතුත්ථංඣානංසියාමග් ාරම්මණං, 

සියා මග් ගහතුකං, සියාමග් ාධිපති, සියානෙත්තබ්බ්ංමග් ාරම්මණන්තිපි, 

මග් ගහතුකන්තිපි මග් ාධිපතීතිපි. සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, සියා 

උප්පාදිගනො. සියාඅතීතා, සියාඅනා තා, සියාපච්චුප්පන්නා. තීණිඣානානින 

ෙත්තබ්බ්ා අතීතාරම්මණාතිපි, අනා තාරම්මණාතිපි, 

පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි; චතුත්ථං ඣානං සියා අතීතාරම්මණං, සියා

අනා තාරම්මණං, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං

අතීතාරම්මණන්තිපි, අනා තාරම්මණන්තිපි, පච්චුප්පන්නාරමණන්තිපි. සියා

අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. තීණි ඣානානි

බ්හිද්ධාරම්මණා, චතුත්ථං ඣානං සියා අජ්ඣත්තාරම්මණං, සියා

බ්හිද්ධාරම්මණං, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං

අජ්ඣත්තාරම්මණන්තිපි, බ්හිද්ධාරම්මණන්තිපි, 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණන්තිපි. අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 
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2. දුෙං 
641. න ගහතූ, සගහතුකා, ගහතුසම්පයුත්තා, න ෙත්තබ්බ්ා ‘‘ගහතූ ගචෙ

සගහතුකා චා’’ති, සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතූ, න ෙත්තබ්බ්ා ‘‘ගහතූ ගචෙ

ගහතුසම්පයුත්තා චා’’ති, ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච ගහතූ, න ගහතූ

සගහතුකා. 

සප්පච්චයා, සඞ්ඛතා, අනිදස්සනා, අප්පටිඝා, අරූපා, සියා ගලොකියා, සියා

ගලොකුත්තරා, ගකනචි විඤ්ගඤයයා, ගකනචිනවිඤ්ගඤයයා. 

ගනොආසො, සියාසාසො, සියාඅනාසො, ආසෙවිප්පයුත්තා, න ෙත්තබ්බ්ා

‘‘ආසො ගචෙ සාසො චා’’ති, සියා සාසො ගචෙ ගනො ච ආසො, සියා න

ෙත්තබ්බ්ා ‘‘සාසො ගචෙ ගනො ච ආසො’’ති. න ෙත්තබ්බ්ා ‘‘ආසො ගචෙ

ආසෙසම්පයුත්තා චාති’’පි, ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසොතිපි. සියා

ආසෙවිප්පයුත්තා සාසො, සියාආසෙවිප්පයුත්තාඅනාසො. 

ගනො සංගයොජනා…ගප.… ගනො න්ථා…ගප.… ගනොඔඝා…ගප.… ගනො

ගයො ා…ගප.… ගනොනීෙරණා…ගප.… ගනොපරාමාසා…ගප.… සාරම්මණා, 

ගනො චිත්තා, ගචතසිකා, චිත්තසම්පයුත්තා, චිත්තසංසට්ඨා, චිත්තසමුට්ඨානා, 

චිත්තසහභුගනො, චිත්තානුපරිෙත්තිගනො, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා, 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො, 

බ්ාහිරා, ගනොඋපාදා, සියාඋපාදින්නා, සියා අනුපාදින්නා. 

ගනොඋපාදානා…ගප.… ගනොකිගලසා…ගප.… නදස්සගනනපහාතබ්බ්ා, 

න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා, න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකා. පඨමං ඣානං – එත්ථුප්පන්නං විතක්කං ඨගපත්ො

සවිතක්කං, තීණිඣානානිඅවිතක්කා. පඨමංඣානං– එත්ථුප්පන්නංවිචාරං

ඨගපත්ො සවිචාරං, තීණිඣානානි අවිචාරා. ද්ගෙඣානානි – එත්ථුප්පන්නං

පීතිං ඨගපත්ො සප්පීතිකා, ද්ගෙ ඣානානි අප්පීතිකා. ද්ගෙ ඣානානි – 

එත්ථුප්පන්නංපීතිංඨගපත්ොපීතිසහ තා, ද්ගෙ ඣානානිනපීතිසහ තා. තීණි

ඣානානි – එත්ථුප්පන්නං සුඛං ඨගපත්ො සුඛසහ තා, චතුත්ථං ඣානං න

සුඛසහ තං. චතුත්ථං ඣානං – එත්ථුප්පන්නං උගපක්ඛං ඨගපත්ො 

උගපක්ඛාසහ තං, තීණි ඣානානි උගපක්ඛාසහ තා, න කාමාෙචරා, සියා

රූපාෙචරා, සියාන රූපාෙචරා, තීණිඣානානිනඅරූපාෙචරා, චතුත්ථංඣානං

සියාඅරූපාෙචරං, සියාන අරූපාෙචරං, සියාපරියාපන්නා, සියාඅපරියාපන්නා, 

සියා නියයානිකා, සියා අනියයානිකා, සියා නියතා, සියා අනියතා, සියා

සඋත්තරා, සියාඅනුත්තරා, අරණාති. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඣානවිභඞ්කගො 

330 

පටුන 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

ඣානවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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13. අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 
642. චතස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො– ඉධ භික්ඛුගමත්තාසහ ගතනගචතසා

එකං දිසං  රිත්ො විහරති, තථා දුතියං, තථාතතියං, තථා චතුත්ථං [චතුත්ථිං

(සී.)]. ඉති උද්ධමගධො තිරියං සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොකං
ගමත්තාසහ ගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගතන අප්පමාගණන අගෙගරන

අබ්යාපජ්ගජන [අබ්යාපජ්ගඣන (සී. සයා.)]  රිත්ො විහරති. 

කරුණාසහ ගතන ගචතසා එකං දිසං  රිත්ො විහරති, තථා දුතියං, තථා 

තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමගධො තිරියං සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය
සබ්බ්ාෙන්තං ගලොකං කරුණාසහ ගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගතන

අප්පමාගණන අගෙගරන අබ්යාපජ්ගජන  රිත්ො විහරති. මුදිතාසහ ගතන

ගචතසාඑකංදිසං රිත්ොවිහරති, තථා දුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං. ඉති
උද්ධමගධො තිරියං සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොකං
මුදිතාසහ ගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගතන අප්පමාගණන අගෙගරන 

අබ්යාපජ්ගජන  රිත්ො විහරති. උගපක්ඛාසහ ගතන ගචතසා එකං දිසං

 රිත්ොවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං. ඉතිඋද්ධමගධොතිරියං
සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොකං උගපක්ඛාසහ ගතන ගචතසා
විපුගලන මහග් ගතන අප්පමාගණන අගෙගරන අබ්යාපජ්ගජන  රිත්ො

විහරති. 

1. කමත්තා 
643. කථඤ්ච භික්ඛු ගමත්තාසහ ගතන ගචතසා එකං දිසං  රිත්ො

විහරති? ගසයයථාපි නාම එකං පුග් ලං පියං මනාපං දිස්ො ගමත්තාගයයය, 

එෙගමෙසබ්ගබ්සත්ගතගමත්තාය  රති. 

තත්ථ කතමා ගමත්තා? යා සත්ගතසු ගමත්ති ගමත්තායනා

ගමත්තායිතත්තංගමත්තාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං හදයං පණ්ෙරං මගනො 
මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය

ගමත්තාය සහ තං ගහොති සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං. ගතන වුච්චති 

‘‘ගමත්තාසහ ගතනගචතසා’’ති. 

644. ‘‘එකං දිස’’න්තිපුරත්ථිමංොදිසංපච්ඡිමංොදිසංඋත්තරංොදිසං

දක්ඛිණංොදිසං උද්ධංොඅගධොොතිරියංොවිදිසංො. 
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645. ‘‘ රිත්ො’’ති  රිත්ොඅධිමුච්චිත්ො. 

646. ‘‘විහරතී’’තිඉරියතිෙත්තතිපාගලතියගපතියාගපතිචරතිවිහරති. 

ගතනවුච්චති ‘‘විහරතී’’ති. 

647. ‘‘තථා දුතිය’’න්තියගථෙඑකංදිසංතථාදුතියංදිසංතථාතතියංදිසං

තථාචතුත්ථංදිසංතථා උද්ධංතථාඅගධොතථාතිරියංතථාවිදිසං. 

648. ‘‘සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොක’’න්ති සබ්ගබ්නසබ්බ්ං

සබ්බ්ථා සබ්බ්ං අගසසං නිස්ගසසං. පරියාදායෙචනගමතං – ‘‘සබ්බ්ධි

සබ්බ්ත්තතායසබ්බ්ාෙන්තංගලොක’’න්ති. 

649. ‘‘ගමත්තාසහ ගතන ගචතසා’’ති තත්ථ කතමා ගමත්තා? යා

සත්ගතසු ගමත්ති ගමත්තායනා ගමත්තායිතත්තං ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති – 

අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය

ගමත්තාය සහ තං ගහොති සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං. ගතන වුච්චති

‘‘ගමත්තාසහ ගතන ගචතසා’’ති. 

650. ‘‘විපුගලනා’’ති යං විපුලං තං මහග් තං, යං මහග් තං තං 

අප්පමාණං, යං අප්පමාණං ගසො අගෙගරො, ගයො අගෙගරො ගසො අබ්යාපජ්ගජො 

[අබ්යාපජ්ගඣො(සී. සයා.)]. 

651. ‘‘ රිත්ො’’ති රිත්ොඅධිමුච්චිත්ො. 

652. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

2. ෙරුණා 
653. කථඤ්ච භික්ඛු කරුණාසහ ගතන ගචතසා එකං දිසං  රිත්ො

විහරති? ගසයයථාපි නාම එකං පුග් ලං දුග් තං දුරූගපතං දිස්ො

කරුණාගයයය, එෙගමෙසබ්ගබ්සත්ගත කරුණාය රති. 

තත්ථ කතමා කරුණා? යා සත්ගතසු කරුණා කරුණායනා

කරුණායිතත්තං කරුණාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘කරුණා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය
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කරුණාය සහ තං ගහොති සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං. ගතන වුච්චති

‘‘කරුණාසහ ගතනගචතසා’’ති. 

654. ‘‘එකං දිස’’න්තිපුරත්ථිමංොදිසංපච්ඡිමංොදිසංඋත්තරංොදිසං

දක්ඛිණංොදිසං උද්ධංොඅගධොොතිරියංොවිදිසංො. 

655. ‘‘ රිත්ො’’ති රිත්ොඅධිමුච්චිත්ො. 

656. ‘‘විහරතී’’තිඉරියතිෙත්තතිපාගලතියගපතියාගපතිචරතිවිහරති. 

ගතනවුච්චති ‘‘විහරතී’’ති. 

657. ‘‘තථා දුතිය’’න්තියගථෙඑකංදිසංතථාදුතියංදිසංතථාතතියංදිසං

තථා චතුත්ථංදිසංතථාඋද්ධංතථාඅගධොතථාතිරියංතථාවිදිසං. 

658. ‘‘සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොක’’න්ති සබ්ගබ්නසබ්බ්ං

සබ්බ්ථා සබ්බ්ං අගසසං නිස්ගසසං. පරියාදායෙචනගමතං – ‘‘සබ්බ්ධි

සබ්බ්ත්තතායසබ්බ්ාෙන්තංගලොක’’න්ති. 

659. ‘‘කරුණාසහ ගතන ගචතසා’’ති තත්ථ කතමා කරුණා? යා

සත්ගතසුකරුණාකරුණායනා කරුණායිතත්තංකරුණාගචගතොවිමුත්ති– අයං

වුච්චති‘‘කරුණා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය

කරුණාය සහ තං ගහොති සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං. ගතන වුච්චති 

‘‘කරුණාසහ ගතනගචතසා’’ති. 

660. ‘‘විපුගලනා’’ති යං විපුලං තං මහග් තං, යං මහග් තං තං

අප්පමාණං, යංඅප්පමාණංගසො අගෙගරො, ගයොඅගෙගරොගසොඅබ්යාපජ්ගජො. 

661. ‘‘ රිත්ො’’ති රිත්ොඅධිමුච්චිත්ො. 

662. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති ‘‘විහරතී’’ති. 

3. මුදිතා 
663. කථඤ්ච භික්ඛුමුදිතාසහ ගතනගචතසාඑකංදිසං රිත්ොවිහරති? 

ගසයයථාපි නාම එකං පුග් ලං පියං මනාපං දිස්ො මුදිගතො අස්ස, එෙගමෙ

සබ්ගබ්සත්ගතමුදිතාය රති. 
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තත්ථ කතමා මුදිතා? යා සත්ගතසු මුදිතා මුදිතායනා මුදිතායිතත්තං 

මුදිතාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘මුදිතා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය

මුදිතාය සහ තං ගහොති සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං. ගතන වුච්චති 

‘‘මුදිතාසහ ගතනගචතසා’’ති. 

664. ‘‘එකං දිස’’න්තිපුරත්ථිමංොදිසංපච්ඡිමංොදිසංඋත්තරංොදිසං

දක්ඛිණංොදිසං උද්ධංොඅගධොොතිරියංොවිදිසංො. 

665. ‘‘ රිත්ො’’ති රිත්ොඅධිමුච්චිත්ො. 

666. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

667. ‘‘තථා දුතිය’’න්තියගථෙඑකංදිසංතථාදුතියංදිසංතථාතතියංදිසං

තථාචතුත්ථංදිසංතථා උද්ධංතථාඅගධොතථාතිරියංතථාවිදිසං. 

668. ‘‘සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොක’’න්ති සබ්ගබ්නසබ්බ්ං

සබ්බ්ථා සබ්බ්ං අගසසං නිස්ගසසං. පරියාදායෙචනගමතං – ‘‘සබ්බ්ධි

සබ්බ්ත්තතායසබ්බ්ාෙන්තං ගලොක’’න්ති. 

669. ‘‘මුදිතාසහ ගතන ගචතසා’’ති තත්ථ කතමා මුදිතා? යා සත්ගතසු

මුදිතාමුදිතායනා මුදිතායිතත්තංමුදිතාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘මුදිතා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය

මුදිතාය සහ තං ගහොති සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං. ගතන වුච්චති 

‘‘මුදිතාසහ ගතනගචතසා’’ති. 

670. ‘‘විපුගලනා’’ති යං විපුලං තං මහග් තං, යං මහග් තං තං

අප්පමාණං, යංඅප්පමාණංගසො අගෙගරො, ගයොඅගෙගරොගසොඅබ්යාපජ්ගජො. 

671. ‘‘ රිත්ො’’ති රිත්ොඅධිමුච්චිත්ො. 

672. ‘‘විහරතී’’ති …ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 
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4. උකපක්ඛා 
673. කථඤ්ච භික්ඛු උගපක්ඛාසහ ගතන ගචතසා එකං දිසං  රිත්ො

විහරති? ගසයයථාපි නාම එකං පුග් ලං ගනෙ මනාපං න අමනාපං දිස්ො

උගපක්ඛගකොඅස්ස, එෙගමෙසබ්ගබ්සත්ගත උගපක්ඛාය රති. 

තත්ථ කතමා උගපක්ඛා? යා සත්ගතසු උගපක්ඛා උගපක්ඛායනා

උගපක්ඛායිතත්තංඋගපක්ඛාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති ‘‘උගපක්ඛා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය

උගපක්ඛාය සහ තං ගහොති සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං. ගතන වුච්චති

‘‘උගපක්ඛාසහ ගතන ගචතසා’’ති. 

674. ‘‘එකං දිස’’න්තිපුරත්ථිමංොදිසංපච්ඡිමංොදිසංඋත්තරංොදිසං

දක්ඛිණංොදිසං උද්ධංොඅගධොොතිරියංොවිදිසංො. 

675. ‘‘ රිත්ො’’ති  රිත්ොඅධිමුච්චිත්ො. 

676. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

677. ‘‘තථා දුතිය’’න්තියගථෙඑකංදිසංතථාදුතියංදිසංතථාතතියංදිසං

තථාචතුත්ථංදිසංතථා උද්ධංතථාඅගධොතථාතිරියංතථාවිදිසං. 

678. ‘‘සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොක’’න්ති සබ්ගබ්නසබ්බ්ං

සබ්බ්ථා සබ්බ්ං අගසසං නිස්ගසසං. පරියාදායෙචනගමතං – ‘‘සබ්බ්ධි

සබ්බ්ත්තතායසබ්බ්ාෙන්තං ගලොක’’න්ති. 

679. ‘‘උගපක්ඛාසහ ගතන ගචතසා’’ති, තත්ථ කතමා උගපක්ඛා? යා
සත්ගතසු උගපක්ඛා උගපක්ඛායනා උගපක්ඛායිතත්තං

උගපක්ඛාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති ‘‘උගපක්ඛා’’. 

තත්ථ කතමං චිත්තං? යං චිත්තං මගනො මානසං…ගප.… 

තජ්ජාමගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති ‘‘චිත්තං’’. ඉදං චිත්තං ඉමාය

උගපක්ඛාය සහ තං ගහොති සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං. ගතන වුච්චති

‘‘උගපක්ඛාසහ ගතන ගචතසා’’ති. 

680. ‘‘විපුගලනා’’ති යං විපුලං තං මහග් තං, යං මහග් තං තං

අප්පමාණං, යංඅප්පමාණංගසො අගෙගරො, ගයොඅගෙගරොගසොඅබ්යාපජ්ගජො. 
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681. ‘‘ රිත්ො’’ති රිත්ොඅධිමුච්චිත්ො. 

682. ‘‘විහරතී’’ති…ගප.… ගතනවුච්චති‘‘විහරතී’’ති. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 

2. අභිධම්මභාජනීයං 
683. චතස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො– ගමත්තා, කරුණා, මුදිතා, උගපක්ඛා. 

684. තත්ථ කතමා ගමත්තා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා

මග් ංභාගෙති විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති

ගමත්තාසහ තං, යා තස්මිං සමගය ගමත්ති ගමත්තායනා ගමත්තායිතත්තං 

ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මාගමත්තාය 

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා ගමත්තා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙතිවිතක්කවිචාරානං වූපසමා…ගප.… දුතියං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති

ගමත්තාසහ තං, යා තස්මිං සමගය ගමත්ති ගමත්තායනා ගමත්තායිතත්තං

ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මාගමත්තාය

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා ගමත්තා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙති පීතියා ච විරා ා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

ගමත්තාසහ තං, යා තස්මිං සමගය ගමත්ති ගමත්තායනා ගමත්තායිතත්තං

ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති– අයං වුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මාගමත්තාය

සම්පයුත්තා. 

685. ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති ගමත්තාසහ තං, යා
තස්මිංසමගයගමත්තිගමත්තායනා ගමත්තායිතත්තංගමත්තාගචගතොවිමුත්ති

– අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මා ගමත්තායසම්පයුත්තා. 

ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙතිවිවිච්ගචෙ කාගමහි
විවිච්චඅකුසගලහිධම්ගමහිඅවිතක්කංවිචාරමත්තංවිගෙකජංපීතිසුඛංදුතියං 

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති ගමත්තාසහ තං, යා තස්මිං සමගය ගමත්ති

ගමත්තායනා ගමත්තායිතත්තං ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති

‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මා ගමත්තායසම්පයුත්තා. 
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ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙති විතක්කවිචාරානං

වූපසමා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති ගමත්තාසහ තං, යා 
තස්මිංසමගයගමත්තිගමත්තායනාගමත්තායිතත්තංගමත්තාගචගතොවිමුත්ති

– අයං වුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මාගමත්තායසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති පීතියා ච

විරා ා…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති ගමත්තාසහ තං, යා 
තස්මිංසමගය ගමත්තිගමත්තායනාගමත්තායිතත්තං ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති

– අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මාගමත්තාය සම්පයුත්තා. 

686. තත්ථ කතමාකරුණා? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගය රූපූපපත්තියාමග් ං

භාගෙති විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති 

කරුණාසහ තං, යා තස්මිං සමගය කරුණා කරුණායනා කරුණායිතත්තං

කරුණාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘කරුණා’’. අෙගසසාධම්මාකරුණාය

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා කරුණා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං 

භාගෙති පීතියා ච විරා ා…ගප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

කරුණාසහ තං, යා තස්මිං සමගය කරුණා කරුණායනා කරුණායිතත්තං

කරුණාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති ‘‘කරුණා’’. අෙගසසාධම්මාකරුණාය

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා කරුණා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං 

භාගෙති පීතියා ච විරා ා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

කරුණාසහ තං, යා තස්මිං සමගය කරුණා කරුණායනා කරුණායිතත්තං

කරුණාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘කරුණා’’. අෙගසසාධම්මාකරුණාය

සම්පයුත්තා. 

687. ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති කරුණාසහ තං, යා

තස්මිංසමගයකරුණාකරුණායනාකරුණායිතත්තං කරුණාගචගතොවිමුත්ති – 

අයංවුච්චති‘‘කරුණා’’. අෙගසසාධම්මා කරුණායසම්පයුත්තා. 

ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙතිවිවිච්ගචෙ කාගමහි
විවිච්චඅකුසගලහිධම්ගමහිඅවිතක්කංවිචාරමත්තංවිගෙකජංපීතිසුඛංදුතියං 

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති කරුණාසහ තං, යා තස්මිං සමගය කරුණා

කරුණායනා කරුණායිතත්තං කරුණාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති

‘‘කරුණා’’. අෙගසසාධම්මාකරුණාය සම්පයුත්තා. 
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ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙති විතක්කවිචාරානං

වූපසමා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති කරුණාසහ තං, යා

තස්මිං සමගයකරුණා කරුණායනාකරුණායිතත්තං කරුණාගචගතොවිමුත්ති– 

අයංවුච්චති‘‘කරුණා’’. අෙගසසාධම්මාකරුණාය සම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති පීතියා ච 

විරා ා…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති කරුණාසහ තං, යා

තස්මිංසමගයකරුණා කරුණායනාකරුණායිතත්තංකරුණාගචගතොවිමුත්ති– 

අයංවුච්චති ‘‘කරුණා’’. අෙගසසාධම්මාකරුණායසම්පයුත්තා. 

688. තත්ථකතමා මුදිතා? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ං

භාගෙති විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

මුදිතාසහ තං, යා තස්මිං සමගය මුදිතා මුදිතායනා මුදිතායිතත්තං

මුදිතාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති ‘‘මුදිතා’’. අෙගසසා ධම්මා මුදිතාය

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා මුදිතා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙතිවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති

මුදිතාසහ තං, යා තස්මිං සමගය මුදිතා මුදිතායතනා මුදිතායිතත්තං 

මුදිතාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති ‘‘මුදිතා’’. අෙගසසා ධම්මා මුදිතාය 

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා මුදිතා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙති පීතියා ච විරා ා…ගප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

මුදිතාසහ තං, යා තස්මිං සමගය මුදිතා මුදිතායනා මුදිතායිතත්තං

මුදිතාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති ‘‘මුදිතා’’. අෙගසසා ධම්මා මුදිතාය

සම්පයුත්තා. 

689. ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරතිමුදිතාසහ තං, යාතස්මිං

සමගය මුදිතා මුදිතායනා මුදිතායිතත්තං මුදිතාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති

‘‘මුදිතා’’. අෙගසසාධම්මාමුදිතාය සම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියා මග් ංභාගෙතිවිවිච්ගචෙකාගමහි
විවිච්චඅකුසගලහිධම්ගමහිඅවිතක්කංවිචාරමත්තං විගෙකජංපීතිසුඛං දුතියං

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරතිමුදිතාසහ තං, යාතස්මිංසමගයමුදිතාමුදිතායනා

මුදිතායිතත්තංමුදිතාගචගතොවිමුත්ති– අයං වුච්චති‘‘මුදිතා’’. අෙගසසාධම්මා

මුදිතායසම්පයුත්තා. 
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ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ංභාගෙති විතක්කවිචාරානං

වූපසමා…ගප.… තතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරතිමුදිතාසහ තං, යා තස්මිං

සමගය මුදිතා මුදිතායනා මුදිතායිතත්තං මුදිතාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති 

‘‘මුදිතා’’. අෙගසසාධම්මාමුදිතායසම්පයුත්තා. 

ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති පීතියා ච

විරා ා…ගප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරතිමුදිතාසහ තං, යා තස්මිං

සමගය මුදිතා මුදිතායනා මුදිතායිතත්තං මුදිතාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති 

‘‘මුදිතා’’. අෙගසසාධම්මාමුදිතායසම්පයුත්තා. 

690. තත්ථ කතමා උගපක්ඛා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා

මග් ංභාගෙතිසුඛස්සච පහානා…ගප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති

උගපක්ඛාසහ තං, යා තස්මිං සමගය උගපක්ඛා උගපක්ඛායනා

උගපක්ඛායිතත්තං උගපක්ඛාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති ‘‘උගපක්ඛා’’. 

අෙගසසාධම්මාඋගපක්ඛායසම්පයුත්තා. 

691. චතස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො– ගමත්තා, කරුණා, මුදිතා, උගපක්ඛා. 

692. තත්ථ කතමා ගමත්තා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා

මග් ංභාගෙතිවිවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති

ගමත්තාසහ තං, තස්මිංසමගය ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

උපචිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ 

විහරති ගමත්තාසහ තං, යා තස්මිං සමගය ගමත්ති ගමත්තායනා

ගමත්තායිතත්තං ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසා

ධම්මාගමත්තාය සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා ගමත්තා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙතිවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති

ගමත්තාසහ තං, තස්මිං සමගය ස්ගසොගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා 

උපචිතත්තාවිපාකංවිතක්කවිචාරානං වූපසමා…ගප.… දුතියංඣානං…ගප.… 

තතියංඣානං…ගප.… පඨමංඣානං…ගප.… දුතියංඣානං…ගප.… තතියං

ඣානං…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති ගමත්තාසහ තං, යා
තස්මිංසමගය ගමත්තිගමත්තායනාගමත්තායිතත්තංගමත්තාගචගතොවිමුත්ති

– අයංවුච්චති ‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මාගමත්තායසම්පයුත්තා. 
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693. තත්ථකතමා කරුණා? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ං

භාගෙති විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

කරුණාසහ තං, තස්මිංසමගය ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

උපචිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ 

විහරති කරුණාසහ තං, යා තස්මිං සමගය කරුණා කරුණායනා

කරුණායිතත්තං කරුණාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති ‘‘කරුණා’’. අෙගසසා

ධම්මාකරුණාය සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා කරුණා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං 

භාගෙතිවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති

කරුණාසහ තං, තස්මිංසමගය ස්ගසොගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

උපචිතත්තාවිපාකංවිතක්කවිචාරානං වූපසමා…ගප.… දුතියං ඣානං…ගප.… 

තතියංඣානං…ගප.… පඨමංඣානං…ගප.… දුතියංඣානං…ගප.… තතියං

ඣානං…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති කරුණාසහ තං, යා 

තස්මිංසමගයකරුණාකරුණායනාකරුණායිතත්තංකරුණාගචගතොවිමුත්ති– 

අයංවුච්චති ‘‘කරුණා’’. අෙගසසාධම්මාකරුණායසම්පයුත්තා. 

694. තත්ථ කතමාමුදිතා? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපූපපත්තියාමග් ං 

භාගෙති විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

මුදිතාසහ තං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

උපචිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති මුදිතාසහ තං, යා තස්මිං සමගය මුදිතා මුදිතායනා මුදිතායිතත්තං

මුදිතාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති ‘‘මුදිතා’’. අෙගසසා ධම්මා මුදිතාය

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා මුදිතා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙතිවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති

මුදිතාසහ තං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

උපචිතත්තාවිපාකං විතක්කවිචාරානංවූපසමා…ගප.… දුතියංඣානං…ගප.… 

තතියංඣානං…ගප.… පඨමංඣානං…ගප.… දුතියංඣානං…ගප.… තතියං

ඣානං…ගප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරතිමුදිතාසහ තං, යාතස්මිං

සමගය මුදිතා මුදිතායනා මුදිතායිතත්තං මුදිතාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති

‘‘මුදිතා’’. අෙගසසාධම්මාමුදිතායසම්පයුත්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්කගො 

350 

පටුන 

695. තත්ථ කතමා උගපක්ඛා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා

මග් ං භාගෙතිසුඛස්සචපහානා…ගප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති

උගපක්ඛාසහ තං, තස්මිංසමගය ස්ගසොගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

උපචිතත්තා විපාකං සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා…ගප.… චතුත්ථං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති උගපක්ඛාසහ තං, යා තස්මිං සමගය උගපක්ඛා

උගපක්ඛායනා උගපක්ඛායිතත්තං උගපක්ඛාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති

‘‘උගපක්ඛා’’. අෙගසසාධම්මාඋගපක්ඛායසම්පයුත්තා. 

696. චතස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො– ගමත්තා, කරුණා, මුදිතා, උගපක්ඛා. 

697. තත්ථ කතමාගමත්තා? ඉධභික්ඛුයස්මිංසමගයරූපාෙචරංඣානං
භාගෙති කිරියංගනෙකුසලංනාකුසලංනචකම්මවිපාකංදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං

විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

ගමත්තාසහ තං, යා තස්මිං සමගය ගමත්ති ගමත්තායනා ගමත්තායිතත්තං 

ගමත්තාගචගතොවිමුත්ති– අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මාගමත්තාය 

සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමා ගමත්තා? ඉධ භික්ඛු යස්මිං සමගය රූපාෙචරං ඣානං 
භාගෙතිකිරියංගනෙකුසලංනාකුසලංනචකම්මවිපාකංදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං 

විතක්කවිචාරානං වූපසමා…ගප.… දුතියං ඣානං…ගප.… තතියං

ඣානං…ගප.… පඨමං ඣානං…ගප.… දුතියං ඣානං…ගප.… තතියං

ඣානං…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති ගමත්තාසහ තං, යා
තස්මිංසමගයගමත්තිගමත්තායනාගමත්තායිතත්තංගමත්තාගචගතොවිමුත්ති 

– අයංවුච්චති‘‘ගමත්තා’’. අෙගසසාධම්මාගමත්තාය සම්පයුත්තා. 

698. තත්ථ කතමාකරුණා…ගප.… තත්ථකතමාමුදිතා…ගප.… තත්ථ

කතමාඋගපක්ඛා? ඉධ භික්ඛුයස්මිංසමගයරූපාෙචරංඣානංභාගෙතිකිරියං
ගනෙ කුසලං නාකුසලං න ච කම්මවිපාකං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං සුඛස්ස ච

පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

උගපක්ඛාසහ තං, යා තස්මිං සමගය උගපක්ඛා උගපක්ඛායනා

උගපක්ඛායිතත්තං උගපක්ඛාගචගතොවිමුත්ති – අයං වුච්චති ‘‘උගපක්ඛා’’. 

අෙගසසාධම්මාඋගපක්ඛායසම්පයුත්තා. 

අභිධම්මභාජනීයං. 
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3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
699. චතස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො– ඉධභික්ඛුගමත්තාසහ ගතනගචතසා

එකං දිසං  රිත්ො විහරති තථා දුතියං තථා තතියං තථා චතුත්ථං, ඉති
උද්ධමගධො තිරියං සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොකං
ගමත්තාසහ ගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගතන අප්පමාගණන අගෙගරන 

අබ්යාපජ්ගජන රිත්ොවිහරති; කරුණාසහ ගතනගචතසාඑකංදිසං රිත්ො

විහරතිතථා දුතියංතථාතතියංතථාචතුත්ථං, ඉතිඋද්ධමගධොතිරියංසබ්බ්ධි
සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොකං කරුණාසහ ගතන ගචතසා විපුගලන

මහග් ගතන අප්පමාගණන අගෙගරන අබ්යාපජ්ගජන  රිත්ො විහරති; 

මුදිතාසහ ගතනගචතසා එකං දිසං  රිත්ො විහරතිතථා දුතියං තථා තතියං

තථා චතුත්ථං, ඉති උද්ධමගධො තිරියං සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං
ගලොකං මුදිතාසහ ගතන ගචතසා විපුගලන මහග් ගතන අප්පමාගණන

අගෙගරනඅබ්යාපජ්ගජන රිත්ොවිහරති; උගපක්ඛාසහ ගතන ගචතසාඑකං

දිසං  රිත්ො විහරතිතථා දුතියං තථා තතියං තථා චතුත්ථං, ඉතිඋද්ධමගධො 
තිරියං සබ්බ්ධි සබ්බ්ත්තතාය සබ්බ්ාෙන්තං ගලොකං උගපක්ඛාසහ ගතන
ගචතසා විපුගලන මහග් ගතන අප්පමාගණන අගෙගරන අබ්යාපජ්ගජන

 රිත්ොවිහරති. 

700. චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කතිඅරණා? 

1. තිෙං 
701. සියා කුසලා, සියා අබ්යාකතා. තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො සුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා, උගපක්ඛා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. සියා

විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. සියා

උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා. අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා. 

තිස්ගසොඅප්පමඤ්ඤාගයොසියාසවිතක්කසවිචාරා, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, 

සියාඅවිතක්කඅවිචාරා; උගපක්ඛාඅවිතක්කඅවිචාරා. තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො

සියාපීතිසහ තා, සියාසුඛසහ තා, නඋගපක්ඛාසහ තා, සියානෙත්තබ්බ්ා 

පීතිසහ තාති; උගපක්ඛා උගපක්ඛාසහ තා. ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ා. ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා. සියා

ආචය ාමිගනො, සියාගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො, ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා, 

මහග් තා, න ෙත්තබ්බ්ා පරිත්තාරම්මණාතිපි, මහග් තාරම්මණාතිපි, 

අප්පමාණාරම්මණාතිපි. මජ්ඣිමා, අනියතා, නෙත්තබ්බ්ා මග් ාරම්මණාතිපි, 

මග් ගහතුකාතිපි, මග් ාධිපතිගනොතිපි. සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, 

සියා උප්පාදිගනො. සියා අතීතා, සියා අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා. න
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ෙත්තබ්බ්ාඅතීතාරම්මණාතිපි, අනා තාරම්මණාතිපි, පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි. 

සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා, බ්හිද්ධාරම්මණා, 

අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

2. දුෙං 
702. ගමත්තා ගහතු, තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො න ගහතූ, සගහතුකා, 

ගහතුසම්පයුත්තා. ගමත්තාගහතු ගචෙසගහතුකාච; තිස්ගසොඅප්පමඤ්ඤාගයො

නෙත්තබ්බ්ාගහතූගචෙ සගහතුකාචාති, සගහතුකාගචෙනචගහතූ. ගමත්තා

ගහතුගචෙගහතුසම්පයුත්තාච; තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයොනෙත්තබ්බ්ාගහතූ

ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා චාති, ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච ගහතූ. තිස්ගසො

අප්පමඤ්ඤාගයො න ගහතූ සගහතුකා; ගමත්තා න ෙත්තබ්බ්ා න ගහතු 

සගහතුකාතිපි, නගහතුඅගහතුකාතිපි. 

සප්පච්චයා, සඞ්ඛතා, අනිදස්සනා, අප්පටිඝා, අරූපා, ගලොකියා, ගකනචි

විඤ්ගඤයයා, ගකනචිනවිඤ්ගඤයයා, ගනොආසො, සාසො, ආසෙවිප්පයුත්තා, 

න ෙත්තබ්බ්ා ආසො ගචෙ සාසො චාති, සාසො ගචෙ ගනො ච ආසො, න 

ෙත්තබ්බ්ාආසො ගචෙආසෙසම්පයුත්තාචාතිපි, ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙගනො

චආසොතිපි. ආසෙවිප්පයුත්තාසාසො. 

ගනොසංගයොජනා…ගප.… ගනො න්ථා…ගප.… ගනොඔඝා…ගප.… ගනො

ගයො ා…ගප.… ගනො නීෙරණා…ගප.… ගනොපරාමාසා …ගප.… සාරම්මණා, 

ගනො චිත්තා, ගචතසිකා, චිත්තසම්පයුත්තා, චිත්තසංසට්ඨා, චිත්තසමුට්ඨානා, 

චිත්තසහභුගනො, චිත්තානුපරිෙත්තිගනො, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා, 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො, 

බ්ාහිරා, ගනොඋපාදා, සියාඋපාදින්නා, සියා අනුපාදින්නා. 

ගනොඋපාදානා…ගප.… ගනොකිගලසා…ගප.… නදස්සගනනපහාතබ්බ්ා, 

න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා, න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකා. තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයොසියාසවිතක්කා, සියාඅවිතක්කා; 

උගපක්ඛාඅවිතක්කා. තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයොසියාසවිචාරා, සියාඅවිචාරා; 

උගපක්ඛාඅවිචාරා. තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයොසියාසප්පීතිකා, සියාඅප්පීතිකා; 

උගපක්ඛා අප්පීතිකා. තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයො සියා පීතිසහ තා, සියා න

පීතිසහ තා; උගපක්ඛානපීතිසහ තා. තිස්ගසො අප්පමඤ්ඤාගයොසුඛසහ තා, 

උගපක්ඛා න සුඛසහ තා. උගපක්ඛා උගපක්ඛාසහ තා, තිස්ගසො 

අප්පමඤ්ඤාගයො න උගපක්ඛාසහ තා, න කාමාෙචරා, රූපාෙචරා, න

අරූපාෙචරා, පරියාපන්නා, අනියයානිකා, අනියතා, සඋත්තරා, අරණාති. 
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පඤ්හාපුච්ඡකං. 

අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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14. සික්ඛාපදවිභඞ්කගො 

1. අභිධම්මභාජනීයං 
703 . පඤ්ච සික්ඛාපදානි – පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, 

අදින්නාදානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, කාගමසුමිච්ඡාචාරා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, 

මුසාොදා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී

සික්ඛාපදං. 

704. තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තංපාණාතිපාතාවිරමන්තස්ස, යාතස්මිංසමගය පාණාතිපාතා
ආරති විරති පටිවිරති ගෙරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති

ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො – ඉදං වුච්චති ‘‘පාණාතිපාතා ගෙරමණී

සික්ඛාපදං’’. අෙගසසාධම්මාගෙරමණියා සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං පාණාතිපාතා විරමන්තස්ස, යා තස්මිං සමගය ගචතනා

සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – ඉදං වුච්චති ‘‘පාණාතිපාතා ගෙරමණී

සික්ඛාපදං’’. අෙගසසාධම්මාගචතනායසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං පාණාතිපාතා විරමන්තස්ස, ගයො තස්මිං සමගය 

 ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහො අවික්ගඛගපො – ඉදං වුච්චති ‘‘පාණාතිපාතා

ගෙරමණීසික්ඛාපදං’’. 

තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තංඤාණසම්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං 

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තංඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන

පාණාතිපාතා විරමන්තස්ස, යා තස්මිං සමගය පාණාතිපාතා ආරති විරති
පටිවිරති ගෙරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො
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ගසතුඝාගතො – ඉදං වුච්චති ‘‘පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. අෙගසසා

ධම්මාගෙරමණියාසම්පයුත්තා. 

705. තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරනපාණාතිපාතාවිරමන්තස්ස, යා තස්මිංසමගය

ගචතනා සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – ඉදං වුච්චති ‘‘පාණාතිපාතා

ගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. අෙගසසාධම්මාගචතනායසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන පාණාතිපාතා විරමන්තස්ස  ස්ගසො…ගප.… 

පග් ාගහොඅවික්ගඛගපො– ඉදංවුච්චති ‘‘පාණාතිපාතාගෙරමණීසික්ඛාපදං’’. 

706. තත්ථ කතමං අදින්නාදානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං…ගප.… 

කාගමසුමිච්ඡාචාරා ගෙරමණී සික්ඛාපදං…ගප.… මුසාොදා ගෙරමණී

සික්ඛාපදං…ගප.… සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං
සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං 

ඤාණසම්පයුත්තං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා විරමන්තස්ස, යා තස්මිං
සමගය සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ආරති විරති පටිවිරති ගෙරමණී අකිරියා

අකරණං අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො – ඉදං වුච්චති

‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. අෙගසසා ධම්මා

ගෙරමණියාසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, යස්මිං
සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං 

ඤාණසම්පයුත්තං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා විරමන්තස්ස, යා තස්මිං

සමගය ගචතනා සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – ඉදං වුච්චති

‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. අෙගසසා ධම්මා

ගචතනායසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං 
සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං 

ඤාණසම්පයුත්තං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා විරමන්තස්ස, ගයො තස්මිං

සමගය  ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහො අවික්ගඛගපො – ඉදං වුච්චති

‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි සික්ඛාපදවිභඞ්කගො 
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තත්ථ කතමං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං
සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං 

ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තංඤාණසම්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං 

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තංඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන 

සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා විරමන්තස්ස, යා තස්මිං සමගය
සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ආරතිවිරතිපටිවිරතිගෙරමණීඅකිරියාඅකරණං

අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො – ඉදං වුච්චති

‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. අෙගසසා ධම්මා 

ගෙරමණියාසම්පයුත්තා. 

707. තත්ථ කතමං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? 
යස්මිංසමගයකාමාෙචරංකුසලංචිත්තං උප්පන්නංගහොතිඋගපක්ඛාසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාවිරමන්තස්ස, යා

තස්මිං සමගය ගචතනා සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – ඉදං වුච්චති

‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. අෙගසසා ධම්මා

ගචතනායසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං 
සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා විරමන්තස්ස, 

ගයො තස්මිං සමගය  ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහො අවික්ගඛගපො – ඉදං වුච්චති 

‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාගෙරමණීසික්ඛාපදං’’. 

708. පඤ්ච සික්ඛාපදානි – පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, 

අදින්නාදානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, කාගමසුමිච්ඡාචාරා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, 

මුසාොදා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී

සික්ඛාපදං. 

709. තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… ඡන්දාධිපගතයයං… 

වීරියාධිපගතයයං… චිත්තාධිපගතයයං… වීමංසාධිපගතයයං… 

ඡන්දාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… වීරියාධිපගතයයං හීනං… 

මජ්ඣිමං… පණීතං… චිත්තාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… 

වීමංසාධිපගතයයංහීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං පාණාතිපාතාවිරමන්තස්ස, යා



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි සික්ඛාපදවිභඞ්කගො 
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තස්මිංසමගයපාණාතිපාතාආරතිවිරතිපටිවිරතිගෙරමණී අකිරියාඅකරණං

අනජ්ඣාපත්තිගෙලාඅනතික්කගමොගසතුඝාගතො– ඉදංවුච්චති‘‘පාණාතිපාතා 

ගෙරමණීසික්ඛාපදං’’. අෙගසසාධම්මාගෙරමණියාසම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… ඡන්දාධිපගතයයං… 

වීරියාධිපගතයයං… චිත්තාධිපගතයයං… වීමංසාධිපගතයයං… 

ඡන්දාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… වීරියාධිපගතයයං හීනං… 

මජ්ඣිමං… පණීතං… චිත්තාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… 

වීමංසාධිපගතයයංහීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං පාණාතිපාතාවිරමන්තස්ස, යා

තස්මිං සමගය ගචතනා සඤ්ගචතනා සඤ්ගචතයිතත්තං – ඉදං වුච්චති

‘‘පාණාතිපාතාගෙරමණීසික්ඛාපදං’’. අෙගසසාධම්මාගචතනාය සම්පයුත්තා. 

තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… ඡන්දාධිපගතයයං… 

වීරියාධිපගතයයං… චිත්තාධිපගතයයං… වීමංසාධිපගතයයං… 

ඡන්දාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… වීරියාධිපගතයයං හීනං… 

මජ්ඣිමං… පණීතං… චිත්තාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… 

වීමංසාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං … පණීතං පාණාතිපාතා විරමන්තස්ස, 

ගයො තස්මිං සමගය  ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහො අවික්ගඛගපො – ඉදං වුච්චති

‘‘පාණාතිපාතාගෙරමණීසික්ඛාපදං’’. 

තත්ථ කතමං පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? යස්මිං සමගය
කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං 

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තංඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන

හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… ඡන්දාධිපගතයයං… වීරියාධිපගතයයං… 

චිත්තාධිපගතයයං… ඡන්දාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… 

වීරියාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… චිත්තාධිපගතයයං හීනං… 

මජ්ඣිමං… පණීතං පාණාතිපාතා විරමන්තස්ස, යා තස්මිං සමගය
පාණාතිපාතාආරති විරතිපටිවිරතිගෙරමණීඅකිරියාඅකරණංඅනජ්ඣාපත්ති

ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො – ඉදං වුච්චති ‘‘පාණාතිපාතා ගෙරමණී
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සික්ඛාපදං’’. අෙගසසා ධම්මා ගෙරමණියා සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා

ධම්මා ගචතනාය සම්පයුත්තා…ගප.…  ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහො 

අවික්ගඛගපො – ඉදංවුච්චති‘‘පාණාතිපාතාගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. 

710. තත්ථ කතමං අදින්නාදානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං…ගප.… 

කාගමසුමිච්ඡාචාරා ගෙරමණී සික්ඛාපදං…ගප.… මුසාොදා ගෙරමණී

සික්ඛාපදං…ගප.… සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාගෙරමණීසික්ඛාපදං? යස්මිං
සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං 

ඤාණසම්පයුත්තං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… ඡන්දාධිපගතයයං… 

වීරියාධිපගතයයං … චිත්තාධිපගතයයං… වීමංසාධිපගතයයං… 

ඡන්දාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… වීරියාධිපගතයයං හීනං… 

මජ්ඣිමං… පණීතං… චිත්තාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… 

වීමංසාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා 

විරමන්තස්ස, යා තස්මිං සමගය සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ආරති විරති
පටිවිරති ගෙරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො

ගසතුඝාගතො – ඉදං වුච්චති ‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී

සික්ඛාපදං’’. අෙගසසා ධම්මා ගෙරමණියා සම්පයුත්තා …ගප.… අෙගසසා

ධම්මා ගචතනාය සම්පයුත්තා…ගප.…  ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහො

අවික්ගඛගපො – ඉදං වුච්චති ‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී 

සික්ඛාපදං’’. 

711. තත්ථ කතමං සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං? 
යස්මිං සමගය කාමාෙචගර කුසලං චිත්තං උප්පන්නං ගහොති

ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන හීනං… මජ්ඣිමං… 

පණීතං… ඡන්දාධිපගතයයං… වීරියාධිපගතයයං… චිත්තාධිපගතයයං… 

ඡන්දාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං… පණීතං… වීරියාධිපගතයයං හීනං… 

මජ්ඣිමං… පණීතං… චිත්තාධිපගතයයං හීනං… මජ්ඣිමං පණීතං

සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා විරමන්තස්ස, යා තස්මිං සමගය 
සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාආරතිවිරතිපටිවිරතිගෙරමණීඅකිරියාඅකරණං

අනජ්ඣාපත්ති ගෙලාඅනතික්කගමො ගසතුඝාගතො – ඉදං වුච්චති 

‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං’’. අෙගසසා ධම්මා

ගෙරමණියා සම්පයුත්තා…ගප.… අෙගසසා ධම්මා ගචතනාය
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සම්පයුත්තා…ගප.…  ස්ගසො…ගප.… පග් ාගහො අවික්ගඛගපො– ඉදංවුච්චති

‘‘සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාගෙරමණීසික්ඛාපදං’’. 

712. කතගම ධම්මා සික්ඛා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං
උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං

ො…ගප.… ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගමධම්මාසික්ඛා. 

කතගම ධම්මා සික්ඛා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං
උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… 

ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං 

ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං 

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තංඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන

රූපාරම්මණං ො…ගප.… ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය ස්ගසොගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගමධම්මාසික්ඛා. 

713. කතගම ධම්මා සික්ඛා? යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං

භාගෙති…ගප.… අරූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති…ගප.… ගලොකුත්තරං
ඣානංභාගෙතිනියයානිකංඅපචය ාමිං දිට්ඨි තානංපහානායපඨමායභූමියා

පත්තියා විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගමධම්මාසික්ඛා. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

2. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
714. පඤ්ච සික්ඛාපදානි – පාණාතිපාතා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, 

අදින්නාදානා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, කාගමසුමිච්ඡාචාරා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, 

මුසාොදා ගෙරමණී සික්ඛාපදං, සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා ගෙරමණී

සික්ඛාපදං. 

715. පඤ්චන්නං සික්ඛාපදානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කති සරණා, කතිඅරණා? 
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1. තිෙං 
716. කුසලාගයෙ. සියාසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, සියාඅදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා, විපාකධම්මධම්මා, අනුපාදින්නුපාදානියා, 

අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සවිතක්කසවිචාරා, සියා පීතිසහ තා, සියා

සුඛසහ තා, සියාඋගපක්ඛාසහ තා. 

ගනෙ දස්සගනනන භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, ගනෙ දස්සගනනන භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකා, ආචය ාමිගනො, ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා, පරිත්තා, 

පරිත්තාරම්මණා, මජ්ඣිමා, අනියතා, න ෙත්තබ්බ්ා මග් ාරම්මණාතිපි, 

මග් ගහතුකාතිපි, මග් ාධිපතිගනොතිපි. සියාඋප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, න

ෙත්තබ්බ්ා උප්පාදිගනොති, සියා අතීතා, සියා අනා තා, සියා පච්චුප්පන්නා, 

පච්චුප්පන්නාරම්මණා, සියාඅජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියාඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධා, 

බ්හිද්ධාරම්මණා, අනිදස්සනඅප්පටිඝා. 

2. දුෙං 
717. න ගහතූ සගහතුකා, ගහතුසම්පයුත්තා. න ෙත්තබ්බ්ා ‘‘ගහතූ ගචෙ

සගහතුකා චා’’ති, සගහතුකා ගචෙ න ච ගහතූ, න ෙත්තබ්බ්ා ‘‘ගහතූ ගචෙ

ගහතුසම්පයුත්තා චා’’ති, ගහතුසම්පයුත්තා ගචෙ න ච ගහතූ, න ගහතු

සගහතූකා, සප්පච්චයා, සඞ්ඛතා, අනිදස්සනා, අප්පටිඝා, අරූපා, ගලොකියා, 

ගකනචිවිඤ්ගඤයයා, ගකනචිනවිඤ්ගඤයයා. 

ගනොආසො, සාසො, ආසෙවිප්පයුත්තා, නෙත්තබ්බ්ා‘‘ආසොගචෙ සාසො

චා’’ති, සාසො ගචෙ ගනො ච ආසො, න ෙත්තබ්බ්ා ‘‘ආසො ගචෙ

ආසෙසම්පයුත්තා චා’’තිපි, ‘‘ආසෙසම්පයුත්තා ගචෙ ගනො ච ආසො’’තිපි. 

ආසෙවිප්පයුත්තා සාසො, ගනො සංගයොජනා…ගප.… ගනො  න්ථා…ගප.… 

ගනො ඔඝා…ගප.… ගනො ගයො ා…ගප.… ගනො නීෙරණා…ගප.… ගනො 

පරාමාසා…ගප.… සාරම්මණා, ගනො චිත්තා, ගචතසිකා, චිත්තසම්පයුත්තා, 

චිත්තසංසට්ඨා, චිත්තසමුට්ඨානා, චිත්තසහභුගනො, චිත්තානුපරිෙත්තිගනො, 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො, 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො, බ්ාහිරා, ගනො උපාදා, අනුපාදින්නා, 

ගනොඋපාදානා…ගප.… ගනොකිගලසා. 

න දස්සගනන පහාතබ්බ්ා, න භාෙනායපහාතබ්බ්ා, න දස්සගනන 

පහාතබ්බ්ගහතුකා, නභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා, සවිතක්කා, සවිචාරා, සියා

සප්පීතිකා, සියා අප්පීතිකා, සියා පීතිසහ තා, සියා න පීතිසහ තා, සියා

සුඛසහ තා, සියා න සුඛසහ තා, සියා උගපක්ඛාසහ තා, සියා න
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උගපක්ඛාසහ තා, කාමාෙචරා, නරූපාෙචරා, න අරූපාෙචරා, පරියාපන්නා, 

අනියයානිකා, අනියතා, සඋත්තරා, අරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

සික්ඛාපදවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටිසම්භිදාවිභඞ්කගො 

368 

පටුන 

15. පටිසම්භිදාවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 

1. සඞ්ගහොකරො 
718. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා [පටිභාණපටිසම්භිදා (සයා.) 

එෙමුපරිපි]. අත්ගථඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්ගමඤාණංධම්මපටිසම්භිදා, 

තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඤාගණසු ඤාණං

පටිභානපටිසම්භිදා. අයංසඞ් හොගරො. 

2. සච්චොකරො 
719. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. දුක්ගඛ ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, 

දුක්ඛසමුදගයඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, දුක්ඛනිගරොගධඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා, 

දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, තත්ර

ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඤාගණසු ඤාණං

පටිභානපටිසම්භිදා. අයංසච්චොගරො. 

3. කහතුොකරො 
720. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. ගහතුම්හි ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, 

ගහතු ගල ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඤාගණසුඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. අයංගහතුොගරො. 

4. ධම්මොකරො 
721. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. ගය ධම්මා ජාතා භූතා සඤ්ජාතා

නිබ්බ්ත්තාඅභිනිබ්බ්ත්තා පාතුභූතා, ඉගමසුධම්ගමසුඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා; 
යම්හා ධම්මා ගත ධම්මා ජාතා භූතා සඤ්ජාතා නිබ්බ්ත්තා අභිනිබ්බ්ත්තා

පාතුභූතා, ගතසු ධම්ගමසුඤාණංධම්මපටිසම්භිදා; තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගප

ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා; ඤාගණසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. අයං

ධම්මොගරො. 
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5. පටිච්චසමුප්පාදොකරො 
722. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. ජරාමරගණඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, 

ජරාමරණසමුදගය ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, ජරාමරණනිගරොගධ ඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදා, ජරාමරණනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායඤාණංධම්මපටිසම්භිදා, 

තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඤාගණසු ඤාණං

පටිභානපටිසම්භිදා. 

723. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. ජාතියා ඤාණං…ගප.… භගෙ

ඤාණං…ගප.… උපාදාගන ඤාණං…ගප.… තණ්හාය ඤාණං…ගප.… 

ගෙදනාය ඤාණං…ගප.…  ස්ගස ඤාණං…ගප.… සළායතගන

ඤාණං…ගප.… නාමරූගප ඤාණං…ගප.… විඤ්ඤාගණ ඤාණං…ගප.… 

සඞ්ඛාගරසුඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා, සඞ්ඛාරසමුදගයඤාණංධම්මපටිසම්භිදා, 

සඞ්ඛාරනිගරොගධඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, සඞ්ඛාරනිගරොධ ාමිනියා පටිපදාය

ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඤාගණසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. අයං 

පටිච්චසමුප්පාදොගරො. 

6. පරියත්තිොකරො 
724. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 

තත්ථකතමාධම්මපටිසම්භිදා? ඉධභික්ඛුධම්මංජානාති– සුත්තංග යයං

ගෙයයාකරණං ාථංඋදානංඉතිවුත්තකංජාතකංඅබ්භුතධම්මංගෙදල්ලං. අයං

වුච්චති ‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’. ගසො තස්සතස්ගසෙභාසිතස්ස අත්ථං ජානාති – 

‘‘අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්ගථො, අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්ගථො’’ති. අයං

වුච්චති ‘‘අත්ථපටිසම්භිදා’’. තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං

නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ඤාගණසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. අයං

පරියත්තිොගරො. 

සුත්තන්තභාජනීයං. 
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2. අභිධම්මභාජනීයං 

1. කුසලොකරො 
725. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං
උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං

ො…ගප.… ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය  ස්ගසො 

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති, ඉගම ධම්මා කුසලා. ඉගමසු ධම්ගමසු

ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා. ගතසං විපාගක ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, යාය

නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති, තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප

ඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණනතානි ඤාණානිජානාති– ‘‘ඉමානි

ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසුඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

726. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරං කුසලං චිත්තං 
උප්පන්නං ගහොති ගසොමනස්සසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… 

ගසොමනස්සසහ තං ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තං ඤාණසම්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං

ඤාණවිප්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තංඤාණවිප්පයුත්තංසසඞ්ඛාගරන 

රූපාරම්මණං ො…ගප.… ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. 

ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා. ගතසං විපාගක ඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර

ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

727. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති

විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති පථවීකසිණං, 
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තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා

කුසලා. ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා. ගතසං විපාගක ඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර

ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

728. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය අරූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති 

සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං

ධම්මපටිසම්භිදා. ගතසං විපාගක ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා
ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං

නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි

ඤාණානිඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසුඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. 

729. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරං ඣානං භාගෙති 
නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. 

ඉගමධම්මාකුසලා. ඉගමසුධම්ගමසුඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා. ගතසංවිපාගක

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා ගතසං ධම්මානංපඤ්ඤත්තිගහොති

තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගපඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණනතානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

2. අකුසලොකරො 
730. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 
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කතගමධම්මාඅකුසලා? යස්මිංසමගයඅකුසලංචිත්තංඋප්පන්නං ගහොති

ගසොමනස්සසහ තං දිට්ඨි තසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං ො…ගප.… 

ධම්මාරම්මණංොයංයංොපනාරබ්භ, තස්මිංසමගය ස්ගසොගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා අකුසලා. ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං

ධම්මපටිසම්භිදා. ගතසං විපාගක ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා
ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං

නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි

ඤාණානිඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසුඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

731. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගමධම්මාඅකුසලා? යස්මිංසමගයඅකුසලංචිත්තංඋප්පන්නං ගහොති

ගසොමනස්සසහ තං දිට්ඨි තසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

ගසොමනස්සසහ තං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං…ගප.… ගසොමනස්සසහ තං

දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං

දිට්ඨි තසම්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං දිට්ඨි තසම්පයුත්තං 

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තං දිට්ඨි තවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

ගදොමනස්සසහ තං පටිඝසම්පයුත්තං…ගප.… ගදොමනස්සසහ තං

පටිඝසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං 

විචිකිච්ඡාසම්පයුත්තං…ගප.… උගපක්ඛාසහ තං උද්ධච්චසම්පයුත්තං

රූපාරම්මණං ො…ගප.… ධම්මාරම්මණං ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා අකුසලා. 

ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා. ගතසං විපාගක ඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර

ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

3. විපාෙොකරො 
732. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තංරූපාරම්මණං, තස්මිංසමගය ස්ගසොගහොති, ගෙදනාගහොති, 
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සඤ්ඤා ගහොති, ගචතනා ගහොති, චිත්තං ගහොති, උගපක්ඛා ගහොති, 

චිත්තස්ගසකග් තා ගහොති, මනින්ද්රියං ගහොති, උගපක්ඛින්ද්රියං ගහොති, 

ජීවිතින්ද්රියං ගහොති, ගය ො පන තස්මිං සමගය අඤ්ගඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිගනොධම්මා. ඉගමධම්මා අබ්යාකතා. ඉගමසුධම්ගමසු

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා ගතසංධම්මානං පඤ්ඤත්තිගහොති

තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගපඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණන තානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. 

733. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස 
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං ගසොතවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං සද්දාරම්මණං…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති 

උගපක්ඛාසහ තං  න්ධාරම්මණං…ගප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

ගහොති උගපක්ඛාසහ තං රසාරම්මණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං

ගහොතිසුඛසහ තංග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං, තස්මිංසමගය ස්ගසොගහොති, ගෙදනා

ගහොති, සඤ්ඤා ගහොති, ගචතනා ගහොති, චිත්තං ගහොති, සුඛං ගහොති, 

චිත්තස්ගසකග් තා ගහොති, මනින්ද්රියං ගහොති, සුඛින්ද්රියං ගහොති, ජීවිතින්ද්රියං

ගහොති, ගය ො පන තස්මිං සමගය අඤ්ගඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා

අරූපිගනො ධම්මා. ඉගම ධම්මා අබ්යාකතා. ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං 

අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර 

ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

734. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස
කුසලස්ස කම්මස්සකතත්තාඋපචිතත්තාවිපාකාමගනොධාතුඋප්පන්නාගහොති

උගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණාො…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණාොයංයංො

පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති, ගෙදනා ගහොති, සඤ්ඤා ගහොති, 

ගචතනාගහොති, චිත්තං ගහොති, විතක්ගකො ගහොති, විචාගරො ගහොති, උගපක්ඛා

ගහොති, චිත්තස්ගසකග් තා ගහොති, මනින්ද්රියං ගහොති, උගපක්ඛින්ද්රියං ගහොති, 

ජීවිතින්ද්රියං ගහොති, ගය ො පන තස්මිං සමගය අඤ්ගඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිගනොධම්මා. ඉගමධම්මාඅබ්යාකතා. ඉගමසු ධම්ගමසු

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා ගතසංධම්මානංපඤ්ඤත්තිගහොති 
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පටුන 

තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගපඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණනතානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

735. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා

ගහොතිගසොමනස්සසහ තාරූපාරම්මණාො…ගප.… ධම්මාරම්මණාොයංයං

ො පනාරබ්භ, තස්මිංසමගය ස්ගසොගහොති, ගෙදනාගහොති, සඤ්ඤා ගහොති, 

ගචතනාගහොති, චිත්තං ගහොති, විතක්ගකොගහොති, විචාගරොගහොති, පීතිගහොති, 

සුඛංගහොති, චිත්තස්ගසකග් තා ගහොති, මනින්ද්රියංගහොති, ගසොමනස්සින්ද්රියං

ගහොති, ජීවිතින්ද්රියං ගහොති, ගය ො පන තස්මිං සමගය අඤ්ගඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිගනොධම්මා. ඉගමධම්මාඅබ්යාකතා. ඉගමසුධම්ගමසු

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා ගතසංධම්මානංපඤ්ඤත්තිගහොති

තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගපඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණනතානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

736. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස 
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා 

ගහොතිඋගපක්ඛාසහ තාරූපාරම්මණාො…ගප.… ධම්මාරම්මණාොයංයං 

ොපනාරබ්භ, තස්මිංසමගය ස්ගසොගහොති, ගෙදනාගහොති, සඤ්ඤාගහොති, 

ගචතනාගහොති, චිත්තං ගහොති, විතක්ගකො ගහොති, විචාගරො ගහොති, උගපක්ඛා

ගහොති, චිත්තස්ගසකග් තා ගහොති, මනින්ද්රියං ගහොති, උගපක්ඛින්ද්රියං ගහොති, 

ජීවිතින්ද්රියං ගහොති, ගය ො පන තස්මිං සමගය අඤ්ගඤපි අත්ථි 

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිගනොධම්මා. ඉගමධම්මාඅබ්යාකතා. ඉගමසු ධම්ගමසු

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා ගතසංධම්මානංපඤ්ඤත්තිගහොති 

තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගපඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණනතානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

737. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 
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කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය කාමාෙචරස්ස කුසලස්ස 
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකා මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා

ගහොති ගසොමනස්සසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා

ඤාණසම්පයුත්තා සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා ඤාණවිප්පයුත්තා 

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තාඤාණසම්පයුත්තා සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා ඤාණවිප්පයුත්තාසසඞ්ඛාගරන

රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය ස්ගසොගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගමධම්මාඅබ්යාකතා. 

ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං

පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. 

ගයන ඤාගණන තානි ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි

ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසුඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

738. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය රූපූපපත්තියා මග් ං භාගෙති

විවිච්ගචෙකාගමහි…ගප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරතිපථවීකසිණං, 

තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා

කුසලා. තස්ගසෙ රූපාෙචරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා

විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති

පථවීකසිණං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. 

ඉගම ධම්මා අබ්යාකතා. ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යාය
නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප

ඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණන තානිඤාණානිජානාති– ‘‘ඉමානි

ඤාණානිඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසුඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

739. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගමධම්මාඅබ්යාකතා? යස්මිංසමගයඅරූපූපපත්තියාමග් ං භාගෙති
සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ අරූපාෙචරස්ස කුසලස්ස 
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා විපාකං සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
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සමතික්කම්ම ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච

පහානා…ගප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගම ධම්මාඅබ්යාකතා. ඉගමසුධම්ගමසු

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා ගතසං ධම්මානංපඤ්ඤත්තිගහොති

තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගපඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණනතානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. 

740. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය ගලොකුත්තරංඣානං භාගෙති 
නියයානිකං අපචය ාමිං දිට්ඨි තානං පහානාය පඨමාය භූමියා පත්තියා

විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති දුක්ඛපටිපදං

දන්ධාභිඤ්ඤං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපො ගහොති. 

ඉගම ධම්මා කුසලා. තස්ගසෙ ගලොකුත්තරස්ස කුසලස්ස කම්මස්ස කතත්තා

භාවිතත්තා විපාකං විවිච්ගචෙ කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති දුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤං සුඤ්ඤතං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො

ගහොති…ගප.… අවික්ගඛගපොගහොති. ඉගමධම්මාඅබ්යාකතා. ඉගමසු ධම්ගමසු

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා ගතසංධම්මානංපඤ්ඤත්තිගහොති 

තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගපඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණනතානි 

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. 

741. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මාඅබ්යාකතා? යස්මිංසමගය අකුසලස්ස කම්මස්සකතත්තා
උපචිතත්තා විපාකං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති උගපක්ඛාසහ තං

රූපාරම්මණං…ගප.… ගසොතවිඤ්ඤාණං උප්පන්නංගහොතිඋගපක්ඛාසහ තං

සද්දාරම්මණං…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති උගපක්ඛාසහ තං

 න්ධාරම්මණං…ගප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

උගපක්ඛාසහ තං රසාරම්මණං…ගප.… කායවිඤ්ඤාණං උප්පන්නං ගහොති

දුක්ඛසහ තං ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණං, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති, ගෙදනා

ගහොති, සඤ්ඤා ගහොති, ගචතනා ගහොති, චිත්තං ගහොති, දුක්ඛං ගහොති, 

චිත්තස්ගසකග් තාගහොති, මනින්ද්රියංගහොති, දුක්ඛින්ද්රියං ගහොති, ජීවිතින්ද්රියං

ගහොති, ගය ො පන තස්මිං සමගය අඤ්ගඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා
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අරූපිගනො ධම්මා. ඉගම ධම්මා අබ්යාකතා. ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං 

අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර 

ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

742. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගමධම්මාඅබ්යාකතා? යස්මිංසමගයඅකුසලස්සකම්මස්ස කතත්තා
උපචිතත්තා විපාකා මගනොධාතු උප්පන්නා ගහොති උගපක්ඛාසහ තා

රූපාරම්මණා ො…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණා ො…ගප.… 
මගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා ගහොති උගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණා

ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය  ස්ගසො 

ගහොති, ගෙදනා ගහොති, සඤ්ඤා ගහොති, ගචතනා ගහොති, චිත්තං ගහොති, 

විතක්ගකො ගහොති, විචාගරො ගහොති, උගපක්ඛා ගහොති, චිත්තස්ගසකග් තා

ගහොති, මනින්ද්රියං ගහොති, උගපක්ඛින්ද්රියං ගහොති, ජීවිතින්ද්රියං ගහොති, ගයො

පනතස්මිංසමගයඅඤ්ගඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිගනොධම්මා. ඉගම

ධම්මාඅබ්යාකතා. ඉගමසු ධම්ගමසුඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා
ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං

නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි

ඤාණානිඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසුඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

4. කිරියොකරො 
743. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගම ධම්මා අබ්යාකතා? යස්මිං සමගය මගනොධාතු උප්පන්නා ගහොති 
කිරියා ගනෙ කුසලා නාකුසලා න ච කම්මවිපාකා උගපක්ඛාසහ තා

රූපාරම්මණා ො…ගප.… ග ොට්ඨබ්බ්ාරම්මණාොයංයංොපනාරබ්භ, තස්මිං

සමගය  ස්ගසොගහොති, ගෙදනාගහොති, සඤ්ඤාගහොති, ගචතනාගහොති, චිත්තං

ගහොති, විතක්ගකො ගහොති, විචාගරො ගහොති, උගපක්ඛා ගහොති, 

චිත්තස්ගසකග් තා ගහොති, මනින්ද්රියං ගහොති, උගපක්ඛින්ද්රියං ගහොති, 

ජීවිතින්ද්රියං ගහොති, ගය ො පන තස්මිං සමගය අඤ්ගඤපි අත්ථි

පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිගනොධම්මා. ඉගමධම්මාඅබ්යාකතා. ඉගමසුධම්ගමසු 

ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. යායනිරුත්තියා ගතසංධම්මානංපඤ්ඤත්තිගහොති

තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගපඤාණංනිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයනඤාගණන තානි
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ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. 

744. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගමධම්මාඅබ්යාකතා? යස්මිංසමගයමගනොවිඤ්ඤාණධාතුඋප්පන්නා 
ගහොතිකිරියාගනෙකුසලානාකුසලානචකම්මවිපාකාගසොමනස්සසහ තා

රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො…ගප.… මගනොවිඤ්ඤාණධාතු
උප්පන්නා ගහොති කිරියා ගනෙ කුසලා නාකුසලා න ච කම්මවිපාකා

උගපක්ඛාසහ තා රූපාරම්මණා ො…ගප.… ධම්මාරම්මණා ො යං යං ො

පනාරබ්භ, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති, ගෙදනා ගහොති, සඤ්ඤා ගහොති, 

ගචතනාගහොති, චිත්තං ගහොති, විතක්ගකො ගහොති, විචාගරො ගහොති, උගපක්ඛා

ගහොති, චිත්තස්ගසකග් තා ගහොති, වීරියින්ද්රියං ගහොති, සමාධින්ද්රියං ගහොති, 

මනින්ද්රියං ගහොති, උගපක්ඛින්ද්රියං ගහොති, ජීවිතින්ද්රියං ගහොති, ගය ො පන

තස්මිං සමගය අඤ්ගඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිගනො ධම්මා. ඉගම

ධම්මාඅබ්යාකතා. ඉගමසුධම්ගමසුඤාණංඅත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා
ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි

ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසුඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

745. තිස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

කතගමධම්මාඅබ්යාකතා? යස්මිංසමගයමගනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා
ගහොතිකිරියාගනෙකුසලානාකුසලානචකම්මවිපාකා ගසොමනස්සසහ තා

ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… ගසොමනස්සසහ තා ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… 

ගසොමනස්සසහ තා ඤාණවිප්පයුත්තා සසඞ්ඛාගරන…ගප.… 

උගපක්ඛාසහ තා ඤාණසම්පයුත්තා…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා

ඤාණසම්පයුත්තා සසඞ්ඛාගරන…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා

ඤාණවිප්පයුත්තා…ගප.… උගපක්ඛාසහ තා ඤාණවිප්පයුත්තා

සසඞ්ඛාගරන…ගප.… රූපාෙචරං ඣානං භාගෙති…ගප.… අරූපාෙචරං
ඣානං භාගෙති කිරියං ගනෙ කුසලං නාකුසලං න ච කම්මවිපාකං

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං…ගප.… සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහ තං සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… 

චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමගය  ස්ගසො ගහොති…ගප.… 

අවික්ගඛගපො ගහොති. ඉගම ධම්මා අබ්යාකතා. ඉගමසු ධම්ගමසු ඤාණං
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පටුන 

අත්ථපටිසම්භිදා. යාය නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති ගහොති තත්ර 

ධම්මනිරුත්තාභිලාගප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. ගයන ඤාගණන තානි

ඤාණානි ජානාති – ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථගජොතකානී’’ති, ඤාගණසු

ඤාණංපටිභානපටිසම්භිදා. 

746. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා

කාමාෙචරකුසලගතො චතූසු ඤාණසම්පයුත්ගතසු චිත්තුප්පාගදසු, කිරියගතො

චතූසු ඤාණසම්පයුත්ගතසු චිත්තුප්පාගදසු උප්පජ්ජන්ති. අත්ථපටිසම්භිදා

එගතසුගචෙඋප්පජ්ජති, චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසුච උප්පජ්ජති. 

අභිධම්මභාජනීයං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙං 
747. චතස්ගසො පටිසම්භිදා – අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. 

748. චතුන්නං පටිසම්භිදානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… කතිසරණා, කතිඅරණා? 

1. තිෙං 
749. සියා කුසලා, සියාඅබ්යාකතා. සියාසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, සියා

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා සියා

විපාකධම්මධම්මා, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා; අත්ථපටිසම්භිදාසියා

විපාකා, සියාවිපාකධම්මධම්මා, සියාගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. තිස්ගසො

පටිසම්භිදා අනුපාදින්නුපාදානියා; අත්ථපටිසම්භිදාසියා අනුපාදින්නුපාදානියා, 

සියාඅනුපාදින්නඅනුපාදානියා. තිස්ගසො පටිසම්භිදාඅසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා; 

අත්ථපටිසම්භිදා සියා අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, සියා

අසංකිලිට්ඨඅසංකිගලසිකා. 

තිස්ගසො පටිසම්භිදා සවිතක්කසවිචාරා; අත්ථපටිසම්භිදා සියා 

සවිතක්කසවිචාරා, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. සියා

පීතිසහ තා, සියා සුඛසහ තා, සියා උගපක්ඛාසහ තා. ගනෙ දස්සගනන න

භාෙනායපහාතබ්බ්ා. ගනෙදස්සගනන නභාෙනායපහාතබ්බ්ගහතුකා. 
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තිස්ගසො පටිසම්භිදා සියා ආචය ාමිගනො, සියා 

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො; අත්ථපටිසම්භිදා සියා ආචය ාමිනී, සියා

අපචය ාමිනී, සියාගනොචය ාමිනාපචය ාමිනී. 

තිස්ගසො පටිසම්භිදා ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා, අත්ථපටිසම්භිදා සියා

ගසක්ඛා, සියා අගසක්ඛා, සියා ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා

පරිත්තා; අත්ථපටිසම්භිදාසියා පරිත්තා, සියා අප්පමාණා. නිරුත්තිපටිසම්භිදා

පරිත්තාරම්මණා; තිස්ගසො පටිසම්භිදා සියා පරිත්තාරම්මණා, සියා

මහග් තාරම්මණා, සියා අප්පමාණාරම්මණා. 

තිස්ගසො පටිසම්භිදා මජ්ඣිමා; අත්ථපටිසම්භිදා සියා මජ්ඣිමා, සියා

පණීතා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා අනියතා; අත්ථපටිසම්භිදා සියා සම්මත්තනියතා, 

සියා අනියතා. නිරුත්තිපටිසම්භිදා න ෙත්තබ්බ්ා – මග් ාරම්මණාතිපි, 

මග් ගහතුකාතිපි, මග් ාධිපතිනීතිපි; අත්ථපටිසම්භිදානමග් ාරම්මණා, සියා 

මග් ගහතුකා, සියා මග් ාධිපතිනී, සියා න ෙත්තබ්බ්ා මග් ගහතුකාතිපි, 

මග් ාධිපතිනීතිපි; ද්ගෙ පටිසම්භිදා සියා මග් ාරම්මණා, න මග් ගහතුකා, 

සියා මග් ාධිපතිගනො, සියා න ෙත්තබ්බ්ා මග් ාරම්මණාතිපි, 

මග් ාධිපතිගනොතිපි. 

තිස්ගසො පටිසම්භිදා සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, න ෙත්තබ්බ්ා

උප්පාදිගනොති; අත්ථපටිසම්භිදා සියා උප්පන්නා, සියා අනුප්පන්නා, සියා

උප්පාදිනී. සියාඅතීතා, සියාඅනා තා, සියාපච්චුප්පන්නා. නිරුත්තිපටිසම්භිදා

පච්චුප්පන්නාරම්මණා; ද්ගෙ පටිසම්භිදා සියා අතීතාරම්මණා, සියා

අනා තාරම්මණා, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා; අත්ථපටිසම්භිදා සියා

අතීතාරම්මණා, සියා අනා තාරම්මණා, සියා පච්චුප්පන්නාරම්මණා, සියා න

ෙත්තබ්බ්ාඅතීතාරම්මණාතිපි, අනා තාරම්මණාතිපි, පච්චුප්පන්නාරම්මණාතිපි. 

සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. නිරුත්තිපටිසම්භිදා

බ්හිද්ධාරම්මණා; තිස්ගසො පටිසම්භිදා සියා අජ්ඣත්තාරම්මණා, සියා

බ්හිද්ධාරම්මණා, සියාඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා. අනිදස්සනඅපටිඝා. 

2. දුෙං 
750. ගහතූ, සගහතුකා, ගහතුසම්පයුත්තා, ගහතූගචෙසගහතුකාච, ගහතූ

ගචෙ ගහතුසම්පයුත්තා ච, න ෙත්තබ්බ්ා න ගහතූ සගහතුකාතිපි, 

නගහතූඅගහතුකාතිපි. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි පටිසම්භිදාවිභඞ්කගො 

381 

පටුන 

සප්පච්චයා, සඞ්ඛතා, අනිදස්සනා, අප්පටිඝා, අරූපා, තිස්ගසො පටිසම්භිදා

ගලොකියා, අත්ථපටිසම්භිදා සියා ගලොකියා, සියා ගලොකුත්තරා, ගකනචි

විඤ්ගඤයයා, ගකනචින විඤ්ගඤයයා. 

ගනො ආසො. තිස්ගසො පටිසම්භිදා සාසො; අත්ථපටිසම්භිදා සියා සාසො, 

සියා අනාසො. ආසෙවිප්පයුත්තා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා න ෙත්තබ්බ්ා ආසො

ගචෙසාසොචාති, සාසොගචෙගනොචආසො; අත්ථපටිසම්භිදාන ෙත්තබ්බ්ා

ආසගෙො [ආසො (සී.) ධාතුවිභඞ්ග  පන පාඨනානත්තං නත්ථි] ගචෙ සාසො

චාති, සියා සාසො ගචෙ ගනො ච ආසගෙො [ආසො (සී.) ධාතුවිභඞ්ග  පන

පාඨනානත්තංනත්ථි], සියාන ෙත්තබ්බ්ා සාසො ගචෙ ගනො චආසොති. න

ෙත්තබ්බ්ාආසොගචෙආසෙසම්පයුත්තාචාතිපි, ආසෙසම්පයුත්තාගචෙගනො

ච ආසොතිපි. තිස්ගසො පටිසම්භිදා ආසෙවිප්පයුත්තා සාසො; අත්ථපටිසම්භිදා

සියා ආසෙවිප්පයුත්තාසාසො, සියාආසෙවිප්පයුත්තාඅනාසො. 

ගනො සංගයොජනා…ගප.… ගනො න්ථා…ගප.… ගනොඔඝා…ගප.… ගනො

ගයො ා…ගප.… ගනොනීෙරණා…ගප.… ගනොපරාමාසා…ගප.… සාරම්මණා. 

ගනො චිත්තා, ගචතසිකා, චිත්තසම්පයුත්තා, චිත්තසංසට්ඨා, චිත්තසමුට්ඨානා, 

චිත්තසහභුගනො, චිත්තානුපරිෙත්තිගනො. චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානා, 

චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුගනො, චිත්තසංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිෙත්තිගනො, 

බ්ාහිරා, ගනොඋපාදා, අනුපාදින්නා. 

ගනොඋපාදානා…ගප.… ගනොකිගලසා…ගප.… නදස්සගනනපහාතබ්බ්ා. 

න භාෙනාය පහාතබ්බ්ා. න දස්සගනන පහාතබ්බ්ගහතුකා. න භාෙනාය

පහාතබ්බ්ගහතුකා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා සවිතක්කා; අත්ථපටිසම්භිදා සියා

සවිතක්කා, සියා අවිතක්කා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා සවිචාරා; අත්ථපටිසම්භිදා

සියාසවිචාරා, සියාඅවිචාරා. සියා සප්පීතිකා, සියාඅප්පීතිකා. සියාපීතිසහ තා, 

සියා න පීතිසහ තා. සියා සුඛසහ තා, සියා න සුඛසහ තා. සියා

උගපක්ඛාසහ තා, සියානඋගපක්ඛාසහ තා. තිස්ගසොපටිසම්භිදා කාමාෙචරා; 

අත්ථපටිසම්භිදා සියා කාමාෙචරා, සියා න කාමාෙචරා. න රූපාෙචරා. න 

අරූපාෙචරා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා පරියාපන්නා; අත්ථපටිසම්භිදා සියා

පරියාපන්නා, සියා අපරියාපන්නා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා අනියයානිකා; 

අත්ථපටිසම්භිදා සියා නියයානිකා, සියා අනියයානිකා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා 

අනියතා; අත්ථපටිසම්භිදා සියා නියතා, සියා අනියතා. තිස්ගසො පටිසම්භිදා

සඋත්තරා; අත්ථපටිසම්භිදාසියාසඋත්තරා, සියා අනුත්තරා. අරණාති. 

පඤ්හාපුච්ඡකං. 

පටිසම්භිදාවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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16. ඤාණවිභඞ්කගො 

1. එෙෙමාතිො 
751. එකවිගධන ඤාණෙත්ථු – පඤ්ච විඤ්ඤාණා න ගහතූ, අගහතුකා, 

ගහතුවිප්පයුත්තා, සප්පච්චයා, සඞ්ඛතා, අරූපා, ගලොකියා, සාසො, 

සංගයොජනියා,  න්ථනියා, ඔඝනියා, ගයො නියා, නීෙරණියා, පරාමට්ඨා, 

උපාදානියා, සංකිගලසිකා, අබ්යාකතා, සාරම්මණා, අගචතසිකා, විපාකා, 

උපාදින්නුපාදානියා, අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකා, න සවිතක්කසවිචාරා, න 

අවිතක්කවිචාරමත්තා, අවිතක්කඅවිචාරා, නපීතිසහ තා, ගනෙදස්සගනනන

භාෙනාය පහාතබ්බ්ා, ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකා, 

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගනො, ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා, පරිත්තා, කාමාෙචරා, 

න රූපාෙචරා, න අරූපාෙචරා, පරියාපන්නා, ගනො අපරියාපන්නා, අනියතා, 

අනියයානිකා, 

උප්පන්නෙත්ථුකාඋප්පන්නාරම්මණා, 

(3) පුගරජාතෙත්ථුකාපුගරජාතාරම්මණා 

(4) අජ්ඣත්තිකෙත්ථුකාබ්ාහිරාරම්මණා 

(5) අසම්භින්නෙත්ථුකාඅසම්භින්නාරම්මණා 

(6) නානාෙත්ථුකානානාරම්මණා 

(7) නඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ග ොචරවිසයං පච්චනුගභොන්ති 

(8) නඅසමන්නාහාරාඋප්පජ්ජන්ති 

(9) න අමනසිකාරාඋප්පජ්ජන්ති 

(10) නඅබ්ගබ්ොකිණ්ණාඋප්පජ්ජන්ති 

(11) නඅපුබ්බ්ංඅචරිමංඋප්පජ්ජන්ති 

(12) නඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සසමනන්තරාඋප්පජ්ජන්ති 

(13) පඤ්චවිඤ්ඤාණාඅනාගභො ා 
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(14) පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහිනකඤ්චි [කිඤ්චි (සී. ක.)] ධම්මංපටිවිජානාති
අඤ්ඤත්රඅභිනිපාතමත්තා 

(15) පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරාපි න කඤ්චි ධම්මං 
පටිවිජානාති 

(16) පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහිනකඤ්චිඉරියාපථංකප්ගපති 

(17) පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරාපි න කඤ්චි ඉරියාපථං 
කප්ගපති 

(18) පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහිනකායකම්මංනෙචීකම්මංපට්ඨගපති 

(19) පඤ්චන්නංවිඤ්ඤාණානංසමනන්තරාපිනකායකම්මංන ෙචීකම්මං
පට්ඨගපති 

(20) පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහිනකුසලාකුසලංධම්මංසමාදියති 

(21) පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරාපි න කුසලාකුසලං ධම්මං 
සමාදියති 

(22) පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහිනසමාපජ්ජතින වුට්ඨාති 

(23) පඤ්චන්නංවිඤ්ඤාණානංසමනන්තරාපිනසමාපජ්ජතින වුට්ඨාති 

(24) පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහිනචෙතිනඋප්පජ්ජති 

(25) පඤ්චන්නංවිඤ්ඤාණානංසමනන්තරාපිනචෙතින උප්පජ්ජති 

(26) පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහිනසුපතින පටිබුජ්ඣතිනසුපිනංපස්සති 

(27) පඤ්චන්නංවිඤ්ඤාණානංසමනන්තරාපිනසුපතිනපටිබුජ්ඣති න

සුපිනංපස්සති, යාථාෙකෙත්ථුවිභාෙනාපඤ්ඤා 

එෙංඑකවිගධනඤාණෙත්ථු. 

2. දුෙමාතිො 
752. දුවිකධන ඤාණෙත්ථු – 

(1) ගලොකියාපඤ්ඤා, ගලොකුත්තරාපඤ්ඤා 
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(2) ගකනචිවිඤ්ගඤයයාපඤ්ඤා, ගකනචිනවිඤ්ගඤයයාපඤ්ඤා 

(3) සාසොපඤ්ඤා, අනාසොපඤ්ඤා 

(4) ආසෙවිප්පයුත්තාසාසොපඤ්ඤා, ආසෙවිප්පයුත්තාඅනාසො පඤ්ඤා 

(5) සංගයොජනියාපඤ්ඤා, අසංගයොජනියාපඤ්ඤා 

(6) සංගයොජනවිප්පයුත්තා සංගයොජනියා පඤ්ඤා, සංගයොජනවිප්පයුත්තා 
අසංගයොජනියාපඤ්ඤා 

(7)  න්ථනියාපඤ්ඤා, අ න්ථනියාපඤ්ඤා 

(8)  න්ථවිප්පයුත්තා  න්ථනියා පඤ්ඤා,  න්ථවිප්පයුත්තා අ න්ථනියා
පඤ්ඤා 

(9) ඔඝනියාපඤ්ඤා, අගනොඝනියාපඤ්ඤා 

(10) ඔඝවිප්පයුත්තා ඔඝනියා පඤ්ඤා, ඔඝවිප්පයුත්තා අගනොඝනියා 
පඤ්ඤා 

(11) ගයො නියාපඤ්ඤා, අගයො නියාපඤ්ඤා 

(12) ගයො විප්පයුත්තාගයො නියාපඤ්ඤා, ගයො විප්පයුත්තා අගයො නියා
පඤ්ඤා 

(13) නීෙරණියාපඤ්ඤා, අනීෙරණියාපඤ්ඤා 

(14) නීෙරණවිප්පයුත්තා නීෙරණියා පඤ්ඤා, නීෙරණවිප්පයුත්තා 
අනීෙරණියාපඤ්ඤා 

(15) පරාමට්ඨා පඤ්ඤා, අපරාමට්ඨා පඤ්ඤා 

(16) පරාමාසවිප්පයුත්තා පරාමට්ඨා පඤ්ඤා, පරාමාසවිප්පයුත්තා 
අපරාමට්ඨාපඤ්ඤා 

(17) උපාදින්නාපඤ්ඤා, අනුපාදින්නාපඤ්ඤා 

(18) උපාදානියාපඤ්ඤා, අනුපාදානියාපඤ්ඤා 
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(19) උපාදානවිප්පයුත්තා උපාදානියා පඤ්ඤා, උපාදානවිප්පයුත්තා
අනුපාදානියාපඤ්ඤා 

(20) සංකිගලසිකාපඤ්ඤා, අසංකිගලසිකාපඤ්ඤා 

(21) කිගලසවිප්පයුත්තා සංකිගලසිකා පඤ්ඤා, කිගලසවිප්පයුත්තා 
අසංකිගලසිකාපඤ්ඤා 

(22) සවිතක්කාපඤ්ඤා, අවිතක්කාපඤ්ඤා 

(23) සවිචාරාපඤ්ඤා, අවිචාරාපඤ්ඤා 

(24) සප්පීතිකාපඤ්ඤා, අප්පීතිකාපඤ්ඤා 

(25) පීතිසහ තාපඤ්ඤා, නපීතිසහ තාපඤ්ඤා 

(26) සුඛසහ තාපඤ්ඤා, නසුඛසහ තාපඤ්ඤා 

(27) උගපක්ඛාසහ තාපඤ්ඤා, නඋගපක්ඛාසහ තාපඤ්ඤා 

(28) කාමාෙචරාපඤ්ඤා, නකාමාෙචරා පඤ්ඤා 

(29) රූපාෙචරාපඤ්ඤා, නරූපාෙචරාපඤ්ඤා 

(30) අරූපාෙචරාපඤ්ඤා, නඅරූපාෙචරාපඤ්ඤා 

(31) පරියාපන්නාපඤ්ඤා, අපරියාපන්නාපඤ්ඤා 

(32) නියයානිකාපඤ්ඤා, අනියයානිකාපඤ්ඤා 

(33) නියතාපඤ්ඤා, අනියතාපඤ්ඤා 

(34) සඋත්තරාපඤ්ඤා, අනුත්තරාපඤ්ඤා 

(35) අත්ථජාපිකාපඤ්ඤා, ජාපිතත්ථාපඤ්ඤා 

එෙංදුවිගධනඤාණෙත්ථු. 

3. තිෙමාතිො 
753. තිවිගධන ඤාණෙත්ථු– 
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(1) චින්තාමයාපඤ්ඤා, සුතමයාපඤ්ඤා, භාෙනාමයාපඤ්ඤා 

(2) දානමයාපඤ්ඤා, සීලමයාපඤ්ඤා, භාෙනාමයාපඤ්ඤා 

(3) අධිසීගලපඤ්ඤා, අධිචිත්ගතපඤ්ඤා, අධිපඤ්ඤායපඤ්ඤා 

(4) ආයගකොසල්ලං, අපායගකොසල්ලං, උපායගකොසල්ලං 

(5) විපාකා පඤ්ඤා, විපාකධම්මධම්මා පඤ්ඤා, 
ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මාපඤ්ඤා 

(6) උපාදින්නුපාදානියා පඤ්ඤා, අනුපාදින්නුපාදානියා පඤ්ඤා, 
අනුපාදින්නඅනුපාදානියාපඤ්ඤා 

(7) සවිතක්කසවිචාරා පඤ්ඤා, අවිතක්කවිචාරමත්තා පඤ්ඤා, 
අවිතක්කඅවිචාරාපඤ්ඤා 

(8) පීතිසහ තාපඤ්ඤා, සුඛසහ තාපඤ්ඤා, උගපක්ඛාසහ තා පඤ්ඤා 

(9) ආචය ාමිනී පඤ්ඤා, අපචය ාමිනී පඤ්ඤා, 
ගනොචය ාමිනාපචය ාමිනී පඤ්ඤා 

(10) ගසක්ඛා පඤ්ඤා, අගසක්ඛා පඤ්ඤා, ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා 
පඤ්ඤා 

(11) පරිත්තාපඤ්ඤා, මහග් තාපඤ්ඤා, අප්පමාණාපඤ්ඤා 

(12) පරිත්තාරම්මණා පඤ්ඤා, මහග් තාරම්මණා පඤ්ඤා, 
අප්පමාණාරම්මණාපඤ්ඤා 

(13) මග් ාරම්මණා පඤ්ඤා, මග් ගහතුකා පඤ්ඤා, මග් ාධිපතිනී 
පඤ්ඤා 

(14) උප්පන්නාපඤ්ඤා, අනුප්පන්නා පඤ්ඤා, උප්පාදිනීපඤ්ඤා 

(15) අතීතා පඤ්ඤා, අනා තාපඤ්ඤා, පච්චුප්පන්නාපඤ්ඤා 

(16) අතීතාරම්මණා පඤ්ඤා, අනා තාරම්මණා පඤ්ඤා, 
පච්චුප්පන්නාරම්මණාපඤ්ඤා 

(17) අජ්ඣත්තා පඤ්ඤා, බ්හිද්ධාපඤ්ඤා, අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාපඤ්ඤා 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඤාණවිභඞ්කගො 

392 

පටුන 

(18) අජ්ඣත්තාරම්මණා පඤ්ඤා, බ්හිද්ධාරම්මණා පඤ්ඤා, 
අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණාපඤ්ඤා 

(19) සවිතක්කසවිචාරා පඤ්ඤා අත්ථි විපාකා, අත්ථි විපාකධම්මධම්මා, 
අත්ථිගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා 

(20) අත්ථි උපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි අනුපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි
අනුපාදින්නඅනුපාදානියා 

(21) අත්ථිපීතිසහ තා, අත්ථිසුඛසහ තා, අත්ථි උගපක්ඛාසහ තා 

(22) අත්ථි ආචය ාමිනී, අත්ථි අපචය ාමිනී, අත්ථි 

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිනී 

(23) අත්ථිගසක්ඛා, අත්ථිඅගසක්ඛා, අත්ථි ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා 

(24) අත්ථිපරිත්තා, අත්ථිමහග් තා, අත්ථිඅප්පමාණා 

(25) අත්ථි පරිත්තාරම්මණා, අත්ථි මහග් තාරම්මණා, අත්ථි 
අප්පමාණාරම්මණා 

(26) අත්ථිමග් ාරම්මණා, අත්ථිමග් ගහතුකා, අත්ථි මග් ාධිපතිනී 

(27) අත්ථිඋප්පන්නා, අත්ථිඅනුප්පන්නා, අත්ථි උප්පාදිනී 

(28) අත්ථිඅතීතා, අත්ථිඅනා තා, අත්ථි පච්චුප්පන්නා 

(29) අත්ථි අතීතාරම්මණා, අත්ථි අනා තාරම්මණා, අත්ථි
පච්චුප්පන්නාරම්මණා 

(30) අත්ථිඅජ්ඣත්තා, අත්ථිබ්හිද්ධා, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා 

(31) අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මණා, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මණා, අත්ථි 
අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා 

(32) අවිතක්කවිචාරමත්තාපඤ්ඤාඅත්ථිවිපාකා, අත්ථි විපාකධම්මධම්මා, 
අත්ථිගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා 

(33) අත්ථි උපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි අනුපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි
අනුපාදින්නඅනුපාදානියා 
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(34) අත්ථි ආචය ාමිනී, අත්ථි අපචය ාමිනී, අත්ථි
ගනොචය ාමිනාපචය ාමිනී 

(35) අත්ථිගසක්ඛා, අත්ථිඅගසක්ඛා, අත්ථි ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා 

(36) අත්ථිඋප්පන්නා, අත්ථිඅනුප්පන්නා, අත්ථි උප්පාදිනී 

(37) අත්ථිඅතීතා, අත්ථිඅනා තා, අත්ථිපච්චුප්පන්නා 

(38) අත්ථිඅජ්ඣත්තා, අත්ථිබ්හිද්ධා, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා 

(39) අවිතක්කඅවිචාරා පඤ්ඤා අත්ථි විපාකා, අත්ථි විපාකධම්මධම්මා, 
අත්ථිගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා 

(40) අත්ථි උපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි අනුප්පාදින්නුපාදානියා, අත්ථි
අනුප්පාදින්නඅනුපාදානියා 

(41) අත්ථිපීතිසහ තා, අත්ථිසුඛසහ තා, අත්ථි උගපක්ඛාසහ තා 

(42) අත්ථි ආචය ාමිනී, අත්ථි අපචය ාමිනී, අත්ථි 
ගනොචය ාමිනාපචය ාමිනී 

(43) අත්ථි ගසක්ඛා, අත්ථිඅගසක්ඛා, අත්ථිගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා 

(44) අත්ථි පරිත්තාරම්මණා, අත්ථි මහග් තාරම්මණා, අත්ථි 
අප්පමාණාරම්මණා 

(45) අත්ථිමග් ාරම්මණා, අත්ථිමග් ගහතුකා, අත්ථි මග් ාධිපතිනී 

(46) අත්ථිඋප්පන්නා, අත්ථිඅනුප්පන්නා, අත්ථි උප්පාදිනී 

(47) අත්ථිඅතීතා, අත්ථිඅනා තා, අත්ථිපච්චුප්පන්නා 

(48) අත්ථි අතීතාරම්මණා, අත්ථි අනා තාරම්මණා, අත්ථි 
පච්චුප්පන්නාරම්මණා 

(49) අත්ථිඅජ්ඣත්තා, අත්ථිබ්හිද්ධා, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා 

(50) අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මණා, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මණා, අත්ථි 
අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා 
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(51) පීතිසහ තා පඤ්ඤා සුඛසහ තා පඤ්ඤා අත්ථි විපාකා, අත්ථි

විපාකධම්මධම්මා, අත්ථිගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා  

(52) අත්ථි උපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි අනුපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි
අනුපාදින්නඅනුපාදානියා 

(53) අත්ථි සවිතක්කසවිචාරා, අත්ථි අවිතක්කවිචාරමත්තා, අත්ථි
අවිතක්කඅවිචාරා 

(54) අත්ථි ආචය ාමිනී, අත්ථි අපචය ාමිනී, අත්ථි 
ගනොචය ාමිනාපචය ාමිනී 

(55) අත්ථිගසක්ඛා, අත්ථිඅගසක්ඛා, අත්ථි ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා 

(56) අත්ථිපරිත්තා, අත්ථිමහග් තා, අත්ථිඅප්පමාණා 

(57) අත්ථි පරිත්තාරම්මණා, අත්ථි මහග් තාරම්මණා, අත්ථි
අප්පමාණාරම්මණා 

(58) අත්ථිමග් ාරම්මණා, අත්ථි මග් ගහතුකා, අත්ථිමග් ාධිපතිනී 

(59) අත්ථිඋප්පන්නා, අත්ථිඅනුප්පන්නා, අත්ථි උප්පාදිනී 

(60) අත්ථිඅතීතා, අත්ථිඅනා තා, අත්ථිපච්චුප්පන්නා 

(61) අත්ථි අතීතාරම්මණා, අත්ථි අනා තාරම්මණා, අත්ථි 
පච්චුප්පන්නාරම්මණා 

(62) අත්ථිඅජ්ඣතා, අත්ථිබ්හිද්ධා, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා 

(63) අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මණා, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මණා, අත්ථි 
අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා 

(64) උගපක්ඛාසහ තා පඤ්ඤා අත්ථි විපාකා, අත්ථි විපාකධම්මධම්මා, 
අත්ථිගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා 

(65) අත්ථි උපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි අනුපාදින්නුපාදානියා, අත්ථි
අනුපාදින්නඅනුපාදානියා 
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(66) අත්ථි ආචය ාමිනී, අත්ථි අපචය ාමිනී, අත්ථි 
ගනොචය ාමිනාපචය ාමිනී 

(67) අත්ථි ගසක්ඛා, අත්ථිඅගසක්ඛා, අත්ථිගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛා 

(68) අත්ථිපරිත්තා, අත්ථිමහග් තා, අත්ථිඅප්පමාණා 

(69) අත්ථි පරිත්තාරම්මණා, අත්ථි මහග් තාරම්මණා, අත්ථි 
අප්පමාණාරම්මණා 

(70) අත්ථිමග් ාරම්මණා, අත්ථිමග් ගහතුකා, අත්ථි මග් ාධිපතිනී 

(71) අත්ථි උප්පන්නා, අත්ථිඅනුප්පන්නා, අත්ථිඋප්පාදිනී 

(72) අත්ථිඅතීතා, අත්ථිඅනා තා, අත්ථිපච්චුප්පන්නා 

(73) අත්ථි අතීතාරම්මණා, අත්ථි අනා තාරම්මණා, අත්ථි 
පච්චුප්පන්නාරම්මණා 

(74) අත්ථිඅජ්ඣත්තා, අත්ථිබ්හිද්ධා, අත්ථි අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා 

(75) අත්ථි අජ්ඣත්තාරම්මණා, අත්ථි බ්හිද්ධාරම්මණා, අත්ථි 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා 

එෙංතිවිගධනඤාණෙත්ථු. 

4. චතුක්ෙමාතිො 
754. චතුබ්බිගධනඤාණෙත්ථු– 

(1) කම්මස්සකතඤාණං, සච්චානුගලොමිකං ඤාණං, මග් සමඞ්ගිස්ස 

ඤාණං,  ලසමඞ්ගිස්සඤාණං 

(2) දුක්ගඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදගය ඤාණං, දුක්ඛනිගරොගධ ඤාණං, 
දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායඤාණං 

(3) කාමාෙචරා පඤ්ඤා, රූපාෙචරා පඤ්ඤා, අරූපාෙචරා පඤ්ඤා, 
අපරියාපන්නාපඤ්ඤා 

(4) ධම්ගමඤාණං, අන්ෙගයඤාණං, පරිගය [පරිච්ගච (සබ්බ්ත්ථ) පස්ස

දීඝනිකාගය] ඤාණං, සම්මුතිඤාණං [සම්මතිඤාණං(සයා.) පස්සදීඝනිකාගය] 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඤාණවිභඞ්කගො 

396 

පටුන 

(5) අත්ථි පඤ්ඤාආචයායගනොඅපචයාය, අත්ථි පඤ්ඤාඅපචයායගනො

ආචයාය, අත්ථිපඤ්ඤාආචයායගචෙඅපචයායච, අත්ථිපඤ්ඤාගනොචයාය 

ගනොඅපචයාය 

(6) අත්ථි පඤ්ඤානිබ්බිදාය ගනො පටිගෙධාය, අත්ථි පඤ්ඤා පටිගෙධාය

ගනොනිබ්බිදාය, අත්ථි පඤ්ඤානිබ්බිදාය ගචෙ පටිගෙධාය ච, අත්ථි පඤ්ඤා 
ගනෙනිබ්බිදායගනොපටිගෙධාය 

(7) හානභාගිනී පඤ්ඤා, ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා, විගසසභාගිනී පඤ්ඤා, 
නිබ්ගබ්ධභාගිනීපඤ්ඤා 

(8) චතස්ගසො පටිසම්භිදා 

(9) චතස්ගසොපටිපදා 

(10) චත්තාරිආරම්මණානි 

(11) ජරාමරගණඤාණං, ජරාමරණසමුදගයඤාණං, ජරාමරණනිගරොගධ

ඤාණං, ජරාමරණනිගරොධ ාමිනියාපටිපදාය ඤාණං 

(12-21) ජාතියා ඤාණං…ගප.… භගෙ ඤාණං…ගප.… උපාදාගන

ඤාණං…ගප.… තණ්හායඤාණං…ගප.… ගෙදනායඤාණං…ගප.…  ස්ගස

ඤාණං…ගප.… සළායතගන ඤාණං…ගප.… නාමරූගප ඤාණං…ගප.… 

විඤ්ඤාගණ ඤාණං…ගප.… සඞ්ඛාගරසු ඤාණං, සඞ්ඛාරසමුදගය ඤාණං, 

සඞ්ඛාරනිගරොගධ ඤාණං, සඞ්ඛාරනිගරොධ ාමිනියා පටිපදාය ඤාණං. එෙං

චතුබ්බිගධනඤාණෙත්ථු. 

5. පඤ්චෙමාතිො 
755. පඤ්චවිගධන ඤාණෙත්ථු– 

(1) පඤ්චඞ්ගිගකොසම්මාසමාධි(2) පඤ්චඤාණිගකොසම්මාසමාධි 

එෙංපඤ්චවිගධනඤාණෙත්ථු. 

6. ඡක්ෙමාතිො 
756. ඡබ්බිගධන ඤාණෙත්ථු– 

(1) ඡසුඅභිඤ්ඤාසුපඤ්ඤා 
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එෙංඡබ්බිගධනඤාණෙත්ථු. 

7. සත්තෙමාතිො 
757. සත්තවිගධන ඤාණෙත්ථු– 

(1) සත්තසත්තතිඤාණෙත්ථූනි 

එෙංසත්තවිගධනඤාණෙත්ථු. 

8. අට්ඨෙමාතිො 
758. අට්ඨවිගධන ඤාණෙත්ථු– 

(1) චතූසුමග්ග සු, චතූසු ගලසුපඤ්ඤා 

එෙංඅට්ඨවිගධනඤාණෙත්ථු. 

9. නෙෙමාතිො 
759. නෙවිගධන ඤාණෙත්ථු– 

(1) නෙසුඅනුපුබ්බ්විහාරසමාපත්තීසුපඤ්ඤා 

එෙංනෙවිගධනඤාණෙත්ථු. 

10. දසෙමාතිො 
760.දසවිගධන ඤාණෙත්ථු– දසතථා තස්සතථා තබ්ලානිගයහිබ්ගලහි

සමන්නා ගතො තථා ගතොආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදංනදති, 

බ්රහ්මචක්කංපෙත්ගතති. කතමානිදස? 

(1) ඉධතථා ගතොඨානඤ්චඨානගතොඅට්ඨානඤ්චඅට්ඨානගතොයථාභූතං 

පජානාති. යම්පි තථා ගතො ඨානඤ්ච ඨානගතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානගතො

යථාභූතංපජානාති, ඉදම්පිතථා තස්සතථා තබ්ලංගහොති, යංබ්ලංආ ම්ම

තථා ගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ්මචක්කං

පෙත්ගතති. 

(2) පුනචපරංතථා ගතොඅතීතානා තපච්චුප්පන්නානංකම්මසමාදානානං 

ඨානගසො ගහතුගසො විපාකං යථාභූතං පජානාති. යම්පි තථා ගතො
අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානං ඨානගසො ගහතුගසො විපාකං

යථාභූතංපජානාති, ඉදම්පිතථා තස්සතථා තබ්ලං ගහොති, යංබ්ලංආ ම්ම
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තථා ගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ්මචක්කං

පෙත්ගතති. 

(3) පුන චපරං තථා ගතො සබ්බ්ත්ථ ාමිනිං පටිපදං යථාභූතං පජානාති. 

යම්පි තථා ගතො සබ්බ්ත්ථ ාමිනිං පටිපදං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි

තථා තස්ස තථා තබ්ලං ගහොති, යං බ්ලං ආ ම්ම තථා ගතො ආසභං ඨානං

පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපෙත්ගතති. 

(4) පුන චපරං තථා ගතො අගනකධාතු නානාධාතුගලොකං [අගනකධාතුං

නානාධාතුංගලොකං(සයා.) ම. නි. 1.148] යථාභූතං පජානාති. යම්පිතථා ගතො

අගනකධාතු නානාධාතුගලොකං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි තථා තස්ස 

තථා තබ්ලං ගහොති, යං බ්ලං ආ ම්ම තථා ගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපෙත්ගතති. 

(5) පුනචපරංතථා ගතොසත්තානංනානාධිමුත්තිකතංයථාභූතංපජානාති. 

යම්පි තථා ගතො සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි

තථා තස්ස තථා තබ්ලං ගහොති, යං බ්ලං ආ ම්ම තථා ගතො ආසභං ඨානං

පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපෙත්ගතති. 

(6) පුන චපරං තථා ගතො පරසත්තානං පරපුග් ලානං 

ඉන්ද්රියපගරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති. යම්පි තථා ගතො පරසත්තානං

පරපුග් ලානං ඉන්ද්රියපගරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි තථා තස්ස 

තථා තබ්ලං ගහොති, යං බ්ලං ආ ම්ම තථා ගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපෙත්ගතති. 

(7) පුන චපරංතථා ගතොඣානවිගමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකිගලසං 

ගෙොදානං වුට්ඨානං යථාභූතං පජානාති. යම්පි තථා ගතො
ඣානවිගමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකිගලසං ගෙොදානං වුට්ඨානං යථාභූතං

පජානාති, ඉදම්පිතථා තස්සතථා තබ්ලංගහොති, යං බ්ලංආ ම්මතථා ගතො

ආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පෙත්ගතති. 

(8) පුනචපරංතථා ගතොපුබ්ගබ්නිොසානුස්සතිංයථාභූතංපජානාති. යම්පි

තථා ගතො පුබ්ගබ්නිොසානුස්සතිං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි තථා තස්ස

තථා තබ්ලං ගහොති, යං බ්ලං ආ ම්ම තථා ගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපෙත්ගතති. 

(9) පුනචපරංතථා ගතොසත්තානංචුතූපපාතංයථාභූතංපජානාති. යම්පි 

තථා ගතො සත්තානං චුතූපපාතං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි තථා තස්ස
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තථා තබ්ලං ගහොති, යං බ්ලං ආ ම්ම තථා ගතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පෙත්ගතති. 

(10) පුන චපරං තථා ගතො ආසොනං ඛයං යථාභූතං පජානාති. යම්පි

තථා ගතො ආසොනංඛයංයථාභූතංපජානාති, ඉදම්පිතථා තස්සතථා තබ්ලං

ගහොති, යංබ්ලංආ ම්ම තථා ගතොආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදං

නදති, බ්රහ්මචක්කං පෙත්ගතති. ඉමානි දසතථා තස්සතථා තබ්ලානි, ගයහි

බ්ගලහිසමන්නා ගතොතථා ගතො ආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදං 

නදති, බ්රහ්මචක්කං පෙත්ගතති. 

එෙංදසවිගධනඤාණෙත්ථු. 

මාතිො 

1. එෙෙනිද්කදකසො 
761. පඤ්ච විඤ්ඤාණා න ගහතුගමෙ, අගහතුකගමෙ, 

ගහතුවිප්පයුත්තගමෙ, සප්පච්චයගමෙ, සඞ්ඛතගමෙ, අරූපගමෙ, ගලොකියගමෙ, 

සාසෙගමෙ, සංගයොජනියගමෙ,  න්ථනියගමෙ, ඔඝනියගමෙ, ගයො නියගමෙ, 

නීෙරණියගමෙ, පරාමට්ඨගමෙ, උපාදානියගමෙ, සංකිගලසිකගමෙ, 

අබ්යාකතගමෙ, සාරම්මණගමෙ, අගචතසිකගමෙ, විපාකගමෙ, 

උපාදින්නුපාදානියගමෙ, අසංකිලිට්ඨසංකිගලසිකගමෙ, න

සවිතක්කසවිචාරගමෙ, න අවිතක්කවිචාරමත්තගමෙ, අවිතක්කඅවිචාරගමෙ, න

පීතිසහ තගමෙ, ගනෙ දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගමෙ, ගනෙ

දස්සගනන න භාෙනාය පහාතබ්බ්ගහතුකගමෙ, 

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිගමෙ, ගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛගමෙ, පරිත්තගමෙ, 

කාමාෙචරගමෙ, නරූපාෙචරගමෙ, නඅරූපාෙචරගමෙ, පරියාපන්නගමෙ, ගනො

අපරියාපන්නගමෙ, අනියතගමෙ, අනියයානිකගමෙ, උප්පන්නං 

මගනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ගඤයයගමෙ, අනිච්චගමෙ, ජරාභිභූතගමෙ. 

762. පඤ්ච විඤ්ඤාණා උප්පන්නෙත්ථුකා, උප්පන්නාරම්මණාති

උප්පන්නස්මිංෙත්ථුස්මිං උප්පන්ගනආරම්මගණඋප්පජ්ජන්ති. 

පුගරජාතෙත්ථුකා, පුගරජාතාරම්මණාති පුගරජාතස්මිං ෙත්ථුස්මිං 

පුගරජාගතආරම්මගණඋප්පජ්ජන්ති. 

අජ්ඣත්තිකෙත්ථුකා, බ්ාහිරාරම්මණාති පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං ෙත්ථු

අජ්ඣත්තිකාආරම්මණාබ්ාහිරා. 
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අසම්භින්නෙත්ථුකා, අසම්භින්නාරම්මණාති අසම්භින්නස්මිං ෙත්ථුස්මිං

අසම්භින්ගන ආරම්මගණඋප්පජ්ජන්ති. 

නානාෙත්ථුකා, නානාරම්මණාති අඤ්ඤං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ෙත්ථු ච 

ආරම්මණඤ්ච, අඤ්ඤංගසොතවිඤ්ඤාණස්ස ෙත්ථුචආරම්මණඤ්ච, අඤ්ඤං

ඝානවිඤ්ඤාණස්ස ෙත්ථුචආරම්මණඤ්ච, අඤ්ඤංජිව්හාවිඤ්ඤාණස්සෙත්ථු

චආරම්මණඤ්ච, අඤ්ඤං කායවිඤ්ඤාණස්සෙත්ථුචආරම්මණඤ්ච. 

763. න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ග ොචරවිසයං පච්චනුගභොන්තීති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයං ගසොතවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති, 

ගසොතවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයම්පි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයං ඝානවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති, 

ඝානවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයම්පි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති, 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයම්පි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයං කායවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති, 

කායවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයම්පි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති. 

ගසොතවිඤ්ඤාණස්ස…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණස්ස…ගප.… 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස…ගප.… කායවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයම්පි

කායවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති. කායවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයං

ගසොතවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති, ගසොතවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයම්පි

කායවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති. කායවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයං

ඝානවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති, ඝානවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයම්පි

කායවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති. කායවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයං

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං න පච්චනුගභොති, ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස ග ොචරවිසයම්පි

කායවිඤ්ඤාණංන පච්චනුගභොති. 

764. න අසමන්නාහාරාඋප්පජ්ජන්තීතිසමන්නාහරන්තස්සඋප්පජ්ජන්ති. 

න අමනසිකාරාඋප්පජ්ජන්තීති මනසිකගරොන්තස්සඋප්පජ්ජන්ති. 

නඅබ්ගබ්ොකිණ්ණාඋප්පජ්ජන්තීතිනපටිපාටියා උප්පජ්ජන්ති. 

නඅපුබ්බ්ංඅචරිමංඋප්පජ්ජන්තීතිනඑකක්ඛගණ උප්පජ්ජන්ති. 

765. න අඤ්ඤමඤ්ඤස්සසමනන්තරාඋප්පජ්ජන්තීතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස

උප්පන්නසමනන්තරා ගසොතවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති, ගසොතවිඤ්ඤාණස්ස



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඤාණවිභඞ්කගො 
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පටුන 

උප්පන්නසමනන්තරාපි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස

උප්පන්නසමනන්තරා ඝානවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති, ඝානවිඤ්ඤාණස්ස

උප්පන්නසමනන්තරාපි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස

උප්පන්නසමනන්තරා ජිව්හාවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති, ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස

උප්පන්නසමනන්තරාපි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස

උප්පන්නසමනන්තරා කායවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති, කායවිඤ්ඤාණස්ස

උප්පන්නසමනන්තරාපි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති. 

ගසොතවිඤ්ඤාණස්ස…ගප.… ඝානවිඤ්ඤාණස්ස…ගප.… 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස…ගප.… කායවිඤ්ඤාණස්ස උප්පන්නසමනන්තරා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස උප්පන්නසමනන්තරාපි

කායවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති. කායවිඤ්ඤාණස්ස උප්පන්නසමනන්තරා

ගසොතවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති, ගසොතවිඤ්ඤාණස්ස උප්පන්නසමනන්තරාපි 

කායවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති. කායවිඤ්ඤාණස්ස උප්පන්නසමනන්තරා

ඝානවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති, ඝානවිඤ්ඤාණස්ස උප්පන්නසමනන්තරාපි

කායවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති. කායවිඤ්ඤාණස්ස උප්පන්නසමනන්තරා

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං න උප්පජ්ජති, ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස උප්පන්නසමනන්තරාපි

කායවිඤ්ඤාණංනඋප්පජ්ජති. 

766. පඤ්ච විඤ්ඤාණා අනාගභො ාති පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං නත්ථි

ආෙට්ටනාොආගභොග ොො සමන්නාහාගරොොමනසිකාගරොො. 

පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහි න කඤ්චි ධම්මං පටිවිජානාතීති පඤ්චහි 

විඤ්ඤාගණහිනකඤ්චිධම්මංපටිවිජානාති. 

අඤ්ඤත්රඅභිනිපාතමත්තාතිඅඤ්ඤත්රආපාතමත්තා. 

පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානංසමනන්තරාපින කඤ්චිධම්මංපටිවිජානාතීති
පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරා මගනොධාතුයාපි න කඤ්චි ධම්මං

පටිවිජානාති. 

පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහි න කඤ්චි ඉරියාපථං කප්ගපතීති පඤ්චහි 

විඤ්ඤාගණහිනකඤ්චිඉරියාපථංකප්ගපති–  මනංොඨානංොනිසජ්ජංො

ගසයයං ො. 

පඤ්චන්නංවිඤ්ඤාණානංසමනන්තරාපිනකඤ්චිඉරියාපථං කප්ගපතීති
පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරා මගනොධාතුයාපි න කඤ්චි ඉරියාපථං 

කප්ගපති–  මනංොඨානංොනිසජ්ජංොගසයයංො. 
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පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහිනකායකම්මංන ෙචීකම්මං පට්ඨගපතීති පඤ්චහි

විඤ්ඤාගණහිනකායකම්මංනෙචීකම්මංපට්ඨගපති. 

පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරාපි න කායකම්මං න ෙචීකම්මං 
පට්ඨගපතීති පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරා මගනොධාතුයාපි න

කායකම්මංනෙචීකම්මං පට්ඨගපති. 

පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහි න කුසලාකුසලං ධම්මං සමාදියතීති පඤ්චහි

විඤ්ඤාගණහිනකුසලාකුසලංධම්මංසමාදියති. 

පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරාපි න කුසලාකුසලං ධම්මං 
සමාදියතීති පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරා මගනොධාතුයාපි න

කුසලාකුසලංධම්මං සමාදියති. 

පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහිනසමාපජ්ජතිනවුට්ඨාතීතිපඤ්චහි විඤ්ඤාගණහි

නසමාපජ්ජතිනවුට්ඨාති. 

පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරාපි න සමාපජ්ජති න වුට්ඨාතීති
පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරා මගනොධාතුයාපි න සමාපජ්ජති න

වුට්ඨාති. 

පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහිනචෙතිනඋප්පජ්ජතීති පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහින

චෙතිනඋප්පජ්ජති. 

පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරාපි න චෙති න උප්පජ්ජතීති 

පඤ්චන්නංවිඤ්ඤාණානංසමනන්තරාමගනොධාතුයාපිනචෙතිනඋප්පජ්ජති. 

පඤ්චහිවිඤ්ඤාගණහිනසුපතිනපටිබුජ්ඣතිනසුපිනංපස්සතීති පඤ්චහි

විඤ්ඤාගණහිනසුපතිනපටිබුජ්ඣතිනසුපිනංපස්සති. 

පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරාපි න සුපති න පටිබුජ්ඣති න 

සුපිනං පස්සතීති පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සමනන්තරා මගනොධාතුයාපි න

සුපතින පටිබුජ්ඣතිනසුපිනංපස්සති. එෙංයාථාෙකෙත්ථුවිභාෙනාපඤ්ඤා. 

එෙංඑකවිගධනඤාණෙත්ථු. 

එකකං. 
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2. දුෙනිද්කදකසො 
767. (1) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා ගලොකියා පඤ්ඤා, චතූසු

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤා ගලොකුත්තරාපඤ්ඤා. 

(2) සබ්බ්ාෙපඤ්ඤා ගකනචිවිඤ්ගඤයයා, ගකනචිනවිඤ්ගඤයයා. 

(3) තීසු භූමීසුකුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා සාසො පඤ්ඤා, චතූසු මග්ග සු

චතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅනාසොපඤ්ඤා. 

(4) තීසුභූමීසුකුසලාබ්යාකගතපඤ්ඤාආසෙවිප්පයුත්තාසාසො පඤ්ඤා, 

චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාආසෙවිප්පයුත්තාඅනාසොපඤ්ඤා. 

(5) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා සංගයොජනියා පඤ්ඤා, චතූසු

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅසංගයොජනියාපඤ්ඤා. 

(6) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා සංගයොජනවිප්පයුත්තා 

සංගයොජනියා පඤ්ඤා, චතූසු මග්ග සු චතූසු  ගලසු පඤ්ඤා

සංගයොජනවිප්පයුත්තා අසංගයොජනියාපඤ්ඤා. 

(7) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා  න්ථනියා පඤ්ඤා, චතූසු

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅ න්ථනියාපඤ්ඤා. 

(8) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා  න්ථවිප්පයුත්තා  න්ථනියා

පඤ්ඤා, චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤා න්ථවිප්පයුත්තා අ න්ථනියා

පඤ්ඤා. 

(9) තීසුභූමීසුකුසලාබ්යාකගතපඤ්ඤාඔඝනියාපඤ්ඤා, චතූසු මග්ග සු

චතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅගනොඝනියාපඤ්ඤා. 

(10) තීසු භූමීසුකුසලාබ්යාකගතපඤ්ඤා ඔඝවිප්පයුත්තාඔඝනියාපඤ්ඤා, 

චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඔඝවිප්පයුත්තා අගනොඝනියාපඤ්ඤා. 

(11) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා ගයො නියා පඤ්ඤා, චතූසු 

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅගයො නියාපඤ්ඤා. 

(12) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා ගයො විප්පයුත්තා ගයො නියා 

පඤ්ඤා, චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසු පඤ්ඤාගයො විප්පයුත්තා අගයො නියා

පඤ්ඤා. 
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(13) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා නීෙරණියා පඤ්ඤා, චතූසු 

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅනීෙරණියාපඤ්ඤා. 

(14) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා නීෙරණවිප්පයුත්තා නීෙරණියා

පඤ්ඤා, චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤා නීෙරණවිප්පයුත්තාඅනීෙරණියා

පඤ්ඤා. 

(15) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා පරාමට්ඨා පඤ්ඤා, චතූසු 

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅපරාමට්ඨාපඤ්ඤා. 

(16) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා පරාමාසවිප්පයුත්තා පරාමට්ඨා

පඤ්ඤා, චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාපරාමාසවිප්පයුත්තා අපරාමට්ඨා

පඤ්ඤා. 

(17) තීසුභූමීසු විපාගක පඤ්ඤාඋපාදින්නා පඤ්ඤා, තීසුභූමීසු කුසගල
තීසුභූමීසුකිරියාබ්යාකගතචතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅනුපාදින්නා 

පඤ්ඤා. 

(18) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා උපාදානියා පඤ්ඤා, චතූසු 

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅනුපාදානියාපඤ්ඤා. 

(19) තීසුභූමීසුකුසලාබ්යාකගතපඤ්ඤාඋපාදානවිප්පයුත්තා උපාදානියා

පඤ්ඤා, චතූසු මග්ග සු චතූසු  ගලසු පඤ්ඤා උපාදානවිප්පයුත්තා 

අනුපාදානියාපඤ්ඤා. 

(20) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා සංකිගලසිකා පඤ්ඤා, චතූසු 

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅසංකිගලසිකාපඤ්ඤා. 

(21) තීසුභූමීසුකුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා කිගලසවිප්පයුත්තාසංකිගලසිකා

පඤ්ඤා, චතූසු මග්ග සු චතූසු  ගලසු පඤ්ඤා කිගලසවිප්පයුත්තා

අසංකිගලසිකාපඤ්ඤා. 

(22) විතක්කසම්පයුත්තාපඤ්ඤාසවිතක්කාපඤ්ඤා, විතක්කවිප්පයුත්තා 

පඤ්ඤාඅවිතක්කාපඤ්ඤා. 

(23) විචාරසම්පයුත්තා පඤ්ඤාසවිචාරා පඤ්ඤා, විචාරවිප්පයුත්තාපඤ්ඤා

අවිචාරාපඤ්ඤා. 
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(24) පීතිසම්පයුත්තාපඤ්ඤාසප්පීතිකාපඤ්ඤා, පීතිවිප්පයුත්තා පඤ්ඤා

අප්පීතිකාපඤ්ඤා. 

(25) පීතිසම්පයුත්තාපඤ්ඤාපීතිසහ තාපඤ්ඤා, පීතිවිප්පයුත්තාපඤ්ඤා

නපීතිසහ තාපඤ්ඤා. 

(26) සුඛසම්පයුත්තා පඤ්ඤාසුඛසහ තා පඤ්ඤා, සුඛවිප්පයුත්තාපඤ්ඤා

නසුඛසහ තාපඤ්ඤා. 

(27) උගපක්ඛාසම්පයුත්තා පඤ්ඤා උගපක්ඛාසහ තා පඤ්ඤා, 

උගපක්ඛාවිප්පයුත්තාපඤ්ඤානඋගපක්ඛාසහ තාපඤ්ඤා. 

(28) කාමාෙචරකුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා කාමාෙචරා පඤ්ඤා, රූපාෙචරා 

පඤ්ඤාඅරූපාෙචරාපඤ්ඤා, අපරියාපන්නාපඤ්ඤානකාමාෙචරාපඤ්ඤා. 

(29) රූපාෙචරකුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා රූපාෙචරා පඤ්ඤා, කාමාෙචරා 

පඤ්ඤාඅරූපාෙචරාපඤ්ඤාඅපරියාපන්නාපඤ්ඤානරූපාෙචරාපඤ්ඤා. 

(30) අරූපාෙචරකුසලාබ්යාකගතපඤ්ඤාඅරූපාෙචරාපඤ්ඤා, කාමාෙචරා 

පඤ්ඤාරූපාෙචරාපඤ්ඤාඅපරියාපන්නාපඤ්ඤානඅරූපාෙචරාපඤ්ඤා. 

(31) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා පරියාපන්නා පඤ්ඤා, චතූසු

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅපරියාපන්නාපඤ්ඤා. 

(32) චතූසු මග්ග සුපඤ්ඤානියයානිකා පඤ්ඤා, තීසුභූමීසුකුසගලචතූසු

භූමීසුවිපාගකතීසුභූමීසුකිරියාබ්යාකගතපඤ්ඤා අනියයානිකාපඤ්ඤා. 

(33) චතූසු මග්ග සු පඤ්ඤා නියතා පඤ්ඤා, තීසු භූමීසු කුසගල චතූසු

භූමීසුවිපාගකතීසුභූමීසුකිරියාබ්යාකගතපඤ්ඤාඅනියතා පඤ්ඤා. 

(34) තීසු භූමීසු කුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා සඋත්තරා පඤ්ඤා, චතූසු 

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅනුත්තරාපඤ්ඤා. 

(35) තත්ථකතමාඅත්ථජාපිකාපඤ්ඤා? 

චතූසු භූමීසු කුසගල අරහගතො අභිඤ්ඤං උප්පාගදන්තස්ස සමාපත්තිං 

උප්පාගදන්තස්ස කිරියාබ්යාකගත පඤ්ඤා අත්ථජාපිකා පඤ්ඤා, චතූසු භූමීසු
විපාගක අරහගතො උප්පන්නාය අභිඤ්ඤාය උප්පන්නාය සමාපත්තියා

කිරියාබ්යාකගතපඤ්ඤා ජාපිතත්ථාපඤ්ඤා. 
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එෙංදුවිගධනඤාණෙත්ථු. 

දුකං. 

3. තිෙනිද්කදකසො 
768. (1. ක) තත්ථ කතමාචින්තාමයාපඤ්ඤා? 

ගයො විහිගතසු ො කම්මායතගනසු ගයො විහිගතසු ො සිප්පායතගනසු 

ගයො විහිගතසුොවිජ්ජාට්ඨාගනසුකම්මස්සකතංොසච්චානුගලොමිකංොරූපං 

අනිච්චන්තිොගෙදනා…ගප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති

ො, යං එෙරූපිං අනුගලොමිකං ඛන්තිං දිට්ඨිං රුචිං මුදිං ගපක්ඛං

ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිං පරගතො අස්සුත්ො පටිලභති – අයං වුච්චති

‘‘චින්තාමයාපඤ්ඤා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා සුතමයා පඤ්ඤා? ගයො විහිගතසු ො කම්මායතගනසු 
ගයො විහිගතසු ො සිප්පායතගනසු ගයො විහිගතසු ො විජ්ජාට්ඨාගනසු

කම්මස්සකතංො සච්චානුගලොමිකංොරූපංඅනිච්චන්තිොගෙදනා…ගප.… 

සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති ො, යං එෙරූපිං අනුගලොමිකං
ඛන්තිං දිට්ඨිං රුචිං මුදිං ගපක්ඛං ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිං පරගතො සුත්ො

පටිලභති– අයංවුච්චති‘‘සුතමයා පඤ්ඤා’’. 

( ) සබ්බ්ාපිසමාපන්නස්සපඤ්ඤාභාෙනාමයා පඤ්ඤා. 

769. (2. ක) තත්ථකතමාදානමයාපඤ්ඤා? දානංආරබ්භදානාධි ච්ඡයා

උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – 

අයංවුච්චති‘‘දානමයාපඤ්ඤා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා සීලමයා පඤ්ඤා? සීලං ආරබ්භ සීලාධි ච්ඡ යා 

උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – 

අයංවුච්චති ‘‘සීලමයාපඤ්ඤා’’. 

( ) සබ්බ්ාපිසමාපන්නස්සපඤ්ඤාභාෙනාමයාපඤ්ඤා. 

770. (3. ක) තත්ථ කතමා අධිසීගල පඤ්ඤා? පාතිගමොක්ඛසංෙරං

සංෙරන්තස්ස යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති‘‘අධිසීගල පඤ්ඤා’’. 
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(ඛ) තත්ථ කතමා අධිචිත්ගත පඤ්ඤා? රූපාෙචරාරූපාෙචරසමාපත්තිං 

සමාපජ්ජන්තස්ස යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති‘‘අධිචිත්ගතපඤ්ඤා’’. 

( ) තත්ථ කතමා අධිපඤ්ඤාය පඤ්ඤා? චතූසු මග්ග සු චතූසු  ගලසු

පඤ්ඤා– අයංවුච්චති‘‘අධිපඤ්ඤාය පඤ්ඤා’’. 

771. (4. ක) තත්ථ කතමං ආයගකොසල්ලං? ‘‘ඉගම ධම්ගම

මනසිකගරොගතොඅනුප්පන්නාගචෙඅකුසලාධම්මාන උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා

ච අකුසලා ධම්මා පහීයන්ති. ඉගම ො පනිගම ධම්ගම මනසිකගරොගතො

අනුප්පන්නා ගචෙ කුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච කුසලා ධම්මා 

භිගයයොභාොය ගෙපුල්ලාය භාෙනාය පාරිපූරියා සංෙත්තන්තී’’ති – යා තත්ථ

පඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති

‘‘ආයගකොසල්ලං’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමං අපායගකොසල්ලං? ‘‘ඉගම ධම්ගම මනසිකගරොගතො 

අනුප්පන්නාගචෙකුසලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාචකුසලාධම්මා 

නිරුජ්ඣන්ති. ඉගම ො පනිගම ධම්ගම මනසිකගරොගතො අනුප්පන්නා ගචෙ

අකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච අකුසලා ධම්මා භිගයයොභාොය

ගෙපුල්ලාය සංෙත්තන්තී’’ති– යාතත්ථපඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති‘‘අපායගකොසල්ලං’’. 

( ) සබ්බ්ාපිතත්රුපායාපඤ්ඤාඋපායගකොසල්ලං. 

772. (5. ක) චතූසුභූමීසුවිපාගකපඤ්ඤාවිපාකාපඤ්ඤා. 

(ඛ) චතූසුභූමීසුකුසගලපඤ්ඤාවිපාකධම්මධම්මාපඤ්ඤා. 

( ) තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාකගත පඤ්ඤා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා

පඤ්ඤා. 

773. (6. ක) තීසුභූමීසුවිපාගකපඤ්ඤාඋපාදින්නුපාදානියාපඤ්ඤා. 

(ඛ) තීසු භූමීසු කුසගල තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාකගත පඤ්ඤා 

අනුපාදින්නුපාදානියාපඤ්ඤා. 

( ) චතූසු මග්ග සු චතූසු  ගලසු පඤ්ඤා අනුපාදින්නඅනුපාදානියා

පඤ්ඤා. 
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774. (7. ක) විතක්කවිචාරසම්පයුත්තාපඤ්ඤාසවිතක්කසවිචාරාපඤ්ඤා. 

(ඛ) විතක්කවිප්පයුත්තා විචාරසම්පයුත්තා පඤ්ඤා අවිතක්කවිචාරමත්තා

පඤ්ඤා. 

( ) විතක්කවිචාරවිප්පයුත්තාපඤ්ඤාඅවිතක්කඅවිචාරා පඤ්ඤා. 

775. (8. ක) පීතිසම්පයුත්තාපඤ්ඤාපීතිසහ තාපඤ්ඤා. 

(ඛ) සුඛසම්පයුත්තා පඤ්ඤාසුඛසහ තා පඤ්ඤා. 

( ) උගපක්ඛාසම්පයුත්තාපඤ්ඤාඋගපක්ඛාසහ තාපඤ්ඤා. 

776. (9. ක) තීසු භූමීසුකුසගලපඤ්ඤාආචය ාමිනීපඤ්ඤා. 

(ඛ) චතූසුමග්ග සුපඤ්ඤාඅපචය ාමිනීපඤ්ඤා. 

( ) චතූසු භූමීසු විපාගක තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාකගත පඤ්ඤා 

ගනොචය ාමිනාපචය ාමිනීපඤ්ඤා. 

777. (10. ක) චතූසුමග්ග සුතීසු ගලසුපඤ්ඤාගසක්ඛාපඤ්ඤා. 

(ඛ) උපරිට්ඨිමා [උපරිට්ඨිගම (සයා.), උපරිට්ඨිමං (ක.)] අරහත්ත ගල

පඤ්ඤාඅගසක්ඛාපඤ්ඤා. 

( ) තීසු භූමීසු කුසගල තීසු භූමීසු විපාගක තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාකගත

පඤ්ඤාගනෙගසක්ඛනාගසක්ඛාපඤ්ඤා. 

778. (11. ක) කාමාෙචරකුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤාපරිත්තාපඤ්ඤා. 

(ඛ) රූපාෙචරාරූපාෙචරකුසලාබ්යාකගතපඤ්ඤාමහග් තාපඤ්ඤා. 

( ) චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤාඅප්පමාණාපඤ්ඤා. 

779. (12. ක) තත්ථකතමා පරිත්තාරම්මණා පඤ්ඤා? පරිත්ගත ධම්ගම

ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො

සම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති ‘‘පරිත්තාරම්මණාපඤ්ඤා’’. 
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780. (ඛ) තත්ථ කතමා මහග් තාරම්මණා පඤ්ඤා? මහග් ගත ධම්ගම

ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො

සම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති‘‘මහග් තාරම්මණා පඤ්ඤා’’. 

781. ( ) තත්ථ කතමාඅප්පමාණාරම්මණාපඤ්ඤා? අප්පමාගණධම්ගම

ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො

සම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති‘‘අප්පමාණාරම්මණා පඤ්ඤා’’. 

782. (13. ක) තත්ථකතමාමග් ාරම්මණාපඤ්ඤා? අරියමග් ංආරබ්භ

යාඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහොධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි

– අයංවුච්චති‘‘මග් ාරම්මණා පඤ්ඤා’’. 

(ඛ) චතූසුමග්ග සුපඤ්ඤාමග් ගහතුකාපඤ්ඤා. 

783. ( ) තත්ථ කතමා මග් ාධිපතිනී පඤ්ඤා? අරියමග් ං අධිපතිං

කරිත්ො යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො

සම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති‘‘මග් ාධිපතිනී පඤ්ඤා’’. 

784. (14) චතූසු භූමීසුවිපාගකපඤ්ඤාසියාඋප්පන්නා, සියාඋප්පාදිනී, න

ෙත්තබ්බ්ා අනුප්පන්නාති. චතූසු භූමීසු කුසගල තීසු භූමීසු කිරියාබ්යාකගත

පඤ්ඤාසියාඋප්පන්නා, සියාඅනුප්පන්නා, නෙත්තබ්බ්ා උප්පාදිනීති. 

785. (15) සබ්බ්ාෙපඤ්ඤාසියාඅතීතා, සියාඅනා තා, සියාපච්චුප්පන්නා. 

786. (16. ක) තත්ථ කතමා අතීතාරම්මණා පඤ්ඤා? අතීගත ධම්ගම

ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො

සම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති‘‘අතීතාරම්මණා පඤ්ඤා’’. 

787. (ඛ) තත්ථ කතමා අනා තාරම්මණා පඤ්ඤා? අනා ගත ධම්ගම

ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො

සම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති‘‘අනා තාරම්මණා පඤ්ඤා’’. 

788. ( ) තත්ථ කතමා පච්චුප්පන්නාරම්මණා පඤ්ඤා? පච්චුප්පන්ගන

ධම්ගම ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා …ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– අයං වුච්චති‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණාපඤ්ඤා’’. 

789. (17) සබ්බ්ාෙ පඤ්ඤා සියා අජ්ඣත්තා, සියා බ්හිද්ධා, සියා

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා. 
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790. (18. ක) තත්ථ කතමා අජ්ඣත්තාරම්මණා පඤ්ඤා? අජ්ඣත්ගත

ධම්ගම ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– අයං වුච්චති‘‘අජ්ඣත්තාරම්මණාපඤ්ඤා’’. 

791. (ඛ) තත්ථ කතමාබ්හිද්ධාරම්මණාපඤ්ඤා? බ්හිද්ධාධම්ගමආරබ්භ

යාඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහොධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි

– අයංවුච්චති‘‘බ්හිද්ධාරම්මණා පඤ්ඤා’’. 

792. ( ) තත්ථ කතමා අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා පඤ්ඤා? 

අජ්ඣත්තබ්හිද්ධා ධම්ගම ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… 

අගමොගහොධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති‘‘අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා

පඤ්ඤා’’. 

එෙංතිවිගධනඤාණෙත්ථු. 

තිකං. 

4. චතුක්ෙනිද්කදකසො 
793. (1. ක) තත්ථ කතමං කම්මස්සකතඤාණං? ‘‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි 

යිට්ඨං, අත්ථිහුතං, අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානං ලංවිපාගකො, අත්ථිඅයං 

ගලොගකො, අත්ථි පගරො ගලොගකො, අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා, අත්ථි සත්තා

ඔපපාතිකා, අත්ථි ගලොගකසමණබ්රාහ්මණාසම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා ගය

ඉමඤ්චගලොකංපරඤ්චගලොකංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ොපගෙගදන්තී’’ති– 

යාඑෙරූපාපඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– 

ඉදං වුච්චති ‘‘කම්මස්සකතඤාණං’’. ඨගපත්ො සච්චානුගලොමිකං ඤාණං, 

සබ්බ්ාපිසාසොකුසලාපඤ්ඤාකම්මස්සකතඤාණං. 

(ඛ) තත්ථ කතමං සච්චානුගලොමිකං ඤාණං? ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති ො 

ගෙදනා…ගප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… ‘‘විඤ්ඤාණං අනිච්ච’’න්ති ො යා

එෙරූපීඅනුගලොමිකා ඛන්ති දිට්ඨිරුචිමුදිගපක්ඛාධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්ති– 

ඉදංවුච්චති ‘‘සච්චානුගලොමිකංඤාණං’’. 

( ) චතූසුමග්ග සුපඤ්ඤාමග් සමඞ්ගිස්සඤාණං. 

(ඝ) චතූසු ගලසුපඤ්ඤා ලසමඞ්ගිස්සඤාණං. 
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794. (2) මග් සමඞ්ගිස්ස ඤාණං දුක්ගඛගපතං ඤාණං, 

දුක්ඛසමුදගයගපතං ඤාණං, දුක්ඛනිගරොගධගපතං ඤාණං, 

දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායගපතංඤාණං. 

(ක) තත්ථකතමං දුක්ගඛඤාණං? දුක්ඛංආරබ්භයාඋප්පජ්ජති පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහොධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති‘‘දුක්ගඛ 

ඤාණං’’. 

(ඛ-ඝ) දුක්ඛසමුදයං ආරබ්භ…ගප.… දුක්ඛනිගරොධං ආරබ්භ…ගප.… 

දුක්ඛනිගරොධ ාමිනිං පටිපදංආරබ්භයාඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤා පජානනා…ගප.… 

අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං වුච්චති ‘‘දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා 

පටිපදායඤාණං’’. 

795. (3) කාමාෙචරකුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා කාමාෙචරා පඤ්ඤා, 

රූපාෙචරකුසලාබ්යාකගත පඤ්ඤා රූපාෙචරා පඤ්ඤා, 

අරූපාෙචරකුසලාබ්යාකගතපඤ්ඤාඅරූපාෙචරාපඤ්ඤා, චතූසුමග්ග සු චතූසු

 ගලසුපඤ්ඤාඅපරියාපන්නාපඤ්ඤා. 

796. (4. ක) තත්ථ කතමංධම්ගමඤාණං? චතූසුමග්ග සුචතූසු ගලසු

පඤ්ඤා ධම්ගමඤාණං. 

(ඛ) ගසො ඉමිනා ධම්ගමන ඤාගතන දිට්ගඨන පත්ගතන විදිගතන 

පරිගයො ාළ්ගහනඅතීතානා ගතනනයංගනති. ‘‘ගයහිගකචිඅතීතමද්ධානං

සමණාො බ්රාහ්මණාොදුක්ඛංඅබ්භඤ්ඤංසු [අබ්භඤ්ඤිංසු(සයා.) එෙමුපරිපි], 

දුක්ඛසමුදයං අබ්භඤ්ඤංසු, දුක්ඛනිගරොධං අබ්භඤ්ඤංසු, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනිං

පටිපදං අබ්භඤ්ඤංසු, ඉමඤ්ගඤෙගත දුක්ඛං අබ්භඤ්ඤංසු, ඉමඤ්ගඤෙගත

දුක්ඛසමුදයං අබ්භඤ්ඤංසු, ඉමඤ්ගඤෙ ගත දුක්ඛනිගරොධං අබ්භඤ්ඤංසු, 

ඉමඤ්ගඤෙ ගත දුක්ඛනිගරොධ ාමිනිං පටිපදං අබ්භඤ්ඤංසු. ගය හි ගකචි

අනා තමද්ධානංසමණාොබ්රාහ්මණාොදුක්ඛංඅභිජානිස්සන්ති, දුක්ඛසමුදයං

අභිජානිස්සන්ති, දුක්ඛනිගරොධං අභිජානිස්සන්ති, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනිං පටිපදං

අභිජානිස්සන්ති, ඉමඤ්ගඤෙ ගත දුක්ඛං අභිජානිස්සන්ති, ඉමඤ්ගඤෙ ගත 

දුක්ඛසමුදයංඅභිජානිස්සන්ති, ඉමඤ්ගඤෙගතදුක්ඛනිගරොධංඅභිජානිස්සන්ති, 

ඉමඤ්ගඤෙගතදුක්ඛනිගරොධ ාමිනිංපටිපදංඅභිජානිස්සන්තී’’ති– යාතත්ථ

පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහොධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති

‘‘අන්ෙගයඤාණං’’. 

( ) තත්ථ කතමංපරිගයඤාණං? ඉධභික්ඛු පරසත්තානංපරපුග් ලානං

ගචතසා ගචගතො පරිච්ච පජානාති. සරා ං ො චිත්තං ‘‘සරා ං චිත්ත’’න්ති
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පජානාති, වීතරා ං ො චිත්තං ‘‘වීතරා ං චිත්ත’’න්ති පජානාති, සගදොසං ො

චිත්තං ‘‘සගදොසං චිත්ත’’න්ති පජානාති, වීතගදොසං ො චිත්තං ‘‘වීතගදොසං 

චිත්ත’’න්ති පජානාති, සගමොහං ො චිත්තං ‘‘සගමොහං චිත්ත’’න්ති පජානාති, 

වීතගමොහං ොචිත්තං ‘‘වීතගමොහංචිත්ත’’න්තිපජානාති, සංඛිත්තංො චිත්තං

‘‘සංඛිත්තං චිත්ත’’න්ති පජානාති, වික්ඛිත්තං ො චිත්තං ‘‘වික්ඛිත්තං

චිත්ත’’න්තිපජානාති, මහග් තංොචිත්තං‘‘මහග් තං චිත්ත’’න්තිපජානාති, 

අමහග් තං ො චිත්තං ‘‘අමහග් තං චිත්ත’’න්ති පජානාති, සඋත්තරං ො

චිත්තං ‘‘සඋත්තරං චිත්ත’’න්ති පජානාති, අනුත්තරං ො චිත්තං ‘‘අනුත්තරං

චිත්ත’’න්තිපජානාති, සමාහිතං ො චිත්තං ‘‘සමාහිතං චිත්ත’’න්ති පජානාති, 

අසමාහිතං ො චිත්තං ‘‘අසමාහිතං චිත්ත’’න්තිපජානාති, විමුත්තං ො චිත්තං

‘‘විමුත්තංචිත්ත’’න්තිපජානාති, අවිමුත්තංොචිත්තං‘‘අවිමුත්තං චිත්ත’’න්ති

පජානාතීති – යා තත්ථ පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො

සම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති‘‘පරිගයඤාණං’’. 

(ඝ) ඨගපත්ොධම්ගමඤාණං අන්ෙගයඤාණංපරිගයඤාණං, අෙගසසා 

පඤ්ඤාසම්මුතිඤාණං. 

797. (5. ක) තත්ථ කතමා පඤ්ඤා ආචයාය ගනො අපචයාය? 

කාමාෙචරකුසගලපඤ්ඤාආචයායගනොඅපචයාය. 

(ඛ) චතූසුමග්ග සුපඤ්ඤාඅපචයාය ගනො ආචයාය. 

( ) රූපාෙචරාරූපාෙචරකුසගලපඤ්ඤාආචයායගචෙඅපචයායච. 

(ඝ) අෙගසසාපඤ්ඤාගනෙආචයායගනොඅපචයාය. 

798. (6. ක) තත්ථ කතමා පඤ්ඤා නිබ්බිදාය ගනො පටිගෙධාය? යාය

පඤ්ඤාය කාගමසු වීතරාග ො ගහොති, න ච අභිඤ්ඤාගයො පටිවිජ්ඣති න ච

සච්චානි – අයංවුච්චති‘‘පඤ්ඤානිබ්බිදායගනො පටිගෙධාය’’. 

(ඛ) ස්ගෙෙ පඤ්ඤාය කාගමසු වීතරාග ො සමාගනො අභිඤ්ඤාගයො

පටිවිජ්ඣති න ච සච්චානි – අයං වුච්චති ‘‘පඤ්ඤා පටිගෙධාය ගනො 

නිබ්බිදාය’’. 

( ) චතූසු මග්ග සුපඤ්ඤානිබ්බිදායගචෙ පටිගෙධායච. 

(ඝ) අෙගසසාපඤ්ඤාගනෙනිබ්බිදායගනොපටිගෙධාය. 
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799. (7. ක) තත්ථකතමාහානභාගිනීපඤ්ඤා? පඨමස්සඣානස්සලාභිං

කාමසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්තිහානභාගිනීපඤ්ඤා. 

(ඛ) තදනුධම්මතාසතිසන්තිට්ඨතිඨිතිභාගිනීපඤ්ඤා. 

( ) අවිතක්කසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විගසසභාගිනී 

පඤ්ඤා. 

(ඝ) නිබ්බිදාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විරාගූපසඤ්හිතා 

නිබ්ගබ්ධභාගිනී පඤ්ඤා. දුතියස්ස ඣානස්ස ලාභිං විතක්කසහ තා

සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති හානභාගිනී පඤ්ඤා. තදනුධම්මතා සති

සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා. උගපක්ඛාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා

සමුදාචරන්ති විගසසභාගිනී පඤ්ඤා. නිබ්බිදාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා

සමුදාචරන්ති විරාගූපසඤ්හිතා නිබ්ගබ්ධභාගිනී පඤ්ඤා. තතියස්ස ඣානස්ස

ලාභිං පීතිසුඛසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති හානභාගිනී පඤ්ඤා. 

තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා. අදුක්ඛමසුඛසහ තා

සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විගසසභාගිනී පඤ්ඤා. නිබ්බිදාසහ තා 

සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විරාගූපසඤ්හිතා නිබ්ගබ්ධභාගිනී පඤ්ඤා. 
චතුත්ථස්ස ඣානස්ස ලාභිං උගපක්ඛාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා

සමුදාචරන්ති හානභාගිනී පඤ්ඤා. තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගිනී

පඤ්ඤා. ආකාසානඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති

විගසසභාගිනී පඤ්ඤා. නිබ්බිදාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති

විරාගූපසඤ්හිතා නිබ්ගබ්ධභාගිනී පඤ්ඤා. ආකාසානඤ්චායතනස්ස ලාභිං

රූපසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති හානභාගිනී පඤ්ඤා. 

තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා. 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විගසසභාගිනී

පඤ්ඤා. නිබ්බිදාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විරාගූපසඤ්හිතා 

නිබ්ගබ්ධභාගිනී පඤ්ඤා. විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස ලාභිං
ආකාසානඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති හානභාගිනී

පඤ්ඤා. තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා. 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විගසසභාගිනී 

පඤ්ඤා. නිබ්බිදාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති විරාගූපසඤ්හිතා 

නිබ්ගබ්ධභාගිනී පඤ්ඤා. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස ලාභිං
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති හානභාගිනී

පඤ්ඤා. තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා. 
ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති 
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විගසසභාගිනී පඤ්ඤා. නිබ්බිදාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති

විරාගූපසඤ්හිතා නිබ්ගබ්ධභාගිනීපඤ්ඤා. 

800. (8) තත්ථ කතමා චතස්ගසො පටිසම්භිදා? අත්ථපටිසම්භිදා, 

ධම්මපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදා. අත්ගථ ඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්ගම ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, තත්රධම්මනිරුත්තාභිලාගප

ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඤාගණසු ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. ඉමා

චතස්ගසොපටිසම්භිදා. 

801. (9) තත්ථ කතමා චතස්ගසො පටිපදා? දුක්ඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා

පඤ්ඤා, දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා, සුඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා

පඤ්ඤා, සුඛපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා. 

(ක) තත්ථකතමාදුක්ඛපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාපඤ්ඤා? කිච්ගඡන කසිගරන
සමාධිං උප්පාගදන්තස්ස දන්ධං තණ්ඨානං අභිජානන්තස්ස යා උප්පජ්ජති

පඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහොධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති 

‘‘දුක්ඛපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාපඤ්ඤා’’. 

(ඛ) තත්ථකතමාදුක්ඛපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤාපඤ්ඤා? කිච්ගඡන කසිගරන
සමාධිං උප්පාගදන්තස්ස ඛිප්පං තණ්ඨානං අභිජානන්තස්ස යා උප්පජ්ජති 

පඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහොධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– අයංවුච්චති

‘‘දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤාපඤ්ඤා’’. 

( ) තත්ථ කතමා සුඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? අකිච්ගඡන
අකසිගරන සමාධිං උප්පාගදන්තස්ස දන්ධං තණ්ඨානං අභිජානන්තස්ස යා

උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – 

අයංවුච්චති‘‘සුඛපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාපඤ්ඤා’’. 

(ඝ) තත්ථ කතමා සුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? අකිච්ගඡන 
අකසිගරන සමාධිං උප්පාගදන්තස්ස ඛිප්පං තණ්ඨානං අභිජානන්තස්ස යා

උප්පජ්ජති පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – 

අයංවුච්චති‘‘සුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤාපඤ්ඤා’’. ඉමාචතස්ගසොපටිපදා. 

802. (10) තත්ථ කතමානි චත්තාරි ආරම්මණානි? පරිත්තා

පරිත්තාරම්මණා පඤ්ඤා, පරිත්තා අප්පමාණාරම්මණා පඤ්ඤා, අප්පමාණා

පරිත්තාරම්මණාපඤ්ඤා, අප්පමාණා අප්පමාණාරම්මණාපඤ්ඤා. 

(ක) තත්ථ කතමා පරිත්තා පරිත්තාරම්මණා පඤ්ඤා? සමාධිස්ස න 
නිකාමලාභිස්ස ආරම්මණං ගථොකං  රන්තස්ස යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා
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පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

‘‘පරිත්තාපරිත්තාරම්මණාපඤ්ඤා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා පරිත්තා අප්පමාණාරම්මණා පඤ්ඤා? සමාධිස්ස න 
නිකාමලාභිස්ස ආරම්මණං විපුලං  රන්තස්ස යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

‘‘පරිත්තාඅප්පමාණාරම්මණා පඤ්ඤා’’. 

( ) තත්ථ කතමා අප්පමාණා පරිත්තාරම්මණා පඤ්ඤා? සමාධිස්ස 
නිකාමලාභිස්ස ආරම්මණං ගථොකං  රන්තස්ස යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති

‘‘අප්පමාණාපරිත්තාරම්මණා පඤ්ඤා’’. 

(ඝ) තත්ථ කතමා අප්පමාණා අප්පමාණාරම්මණා පඤ්ඤා? සමාධිස්ස 
නිකාමලාභිස්ස ආරම්මණං විපුලං  රන්තස්ස යා උප්පජ්ජති පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති 

‘‘අප්පමාණාඅප්පමාණාරම්මණාපඤ්ඤා’’. ඉමානිචත්තාරිආරම්මණානි. 

(11) මග් සමඞ්ගිස්ස ඤාණං ජරාමරගණගපතං ඤාණං, 

ජරාමරණසමුදගයගපතං ඤාණං, ජරාමරණනිගරොගධගපතං ඤාණං, 

ජරාමරණනිගරොධ ාමිනියා පටිපදායගපතං ඤාණං. 

(ක) තත්ථ කතමංජරාමරගණඤාණං? ජරාමරණං ආරබ්භයාඋප්පජ්ජති

පඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහොධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදං වුච්චති

‘‘ජරාමරගණඤාණං’’. 

(ඛ-ඝ) ජරාමරණසමුදයං ආරබ්භ…ගප.… ජරාමරණනිගරොධං

ආරබ්භ…ගප.… ජරාමරණනිගරොධ ාමිනිං පටිපදං ආරබ්භ යා උප්පජ්ජති

පඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති

‘‘ජරාමරණනිගරොධ ාමිනියාපටිපදාය ඤාණං’’. 

803. (12-21) ධම්මසමඞ්ගිස්ස ඤාණං ජාතියාගපතං ඤාණං…ගප.… 

භගෙගපතංඤාණං…ගප.… උපාදාගනගපතං ඤාණං…ගප.… තණ්හායගපතං

ඤාණං…ගප.… ගෙදනායගපතං ඤාණං…ගප.…  ස්ගසගපතං

ඤාණං…ගප.… සළායතගනගපතං ඤාණං…ගප.… නාමරූගපගපතං

ඤාණං…ගප.… විඤ්ඤාගණගපතංඤාණං…ගප.… සඞ්ඛාගරසුගපතංඤාණං, 

සඞ්ඛාරසමුදගයගපතං ඤාණං, සඞ්ඛාරනිගරොගධගපතං ඤාණං, 

සඞ්ඛාරනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායගපතංඤාණං. 
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තත්ථකතමංසඞ්ඛාගරසුඤාණං? සඞ්ඛාගරආරබ්භයාඋප්පජ්ජති පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං වුච්චති

‘‘සඞ්ඛාගරසු ඤාණං’’. 

සඞ්ඛාරසමුදයංආරබ්භ…ගප.… සඞ්ඛාරනිගරොධංආරබ්භ…ගප.… 
සඞ්ඛාරනිගරොධ ාමිනිංපටිපදංආරබ්භයාඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදංවුච්චති

‘‘සඞ්ඛාරනිගරොධ ාමිනියාපටිපදායඤාණං. එෙං චතුබ්බිගධනඤාණෙත්ථු. 

චතුක්කං. 

5. පඤ්චෙනිද්කදකසො 
804. (1) තත්ථ කතගමො පඤ්චඞ්ගිගකො සම්මාසමාධි? පීති රණතා, 

සුඛ රණතා, ගචගතො රණතා, ආගලොක රණතා, පච්චගෙක්ඛණානිමිත්තං. 

ද්වීසු ඣාගනසු පඤ්ඤා පීති රණතා. තීසු ඣාගනසු පඤ්ඤා සුඛ රණතා. 

පරචිත්ගත ඤාණං ගචගතො රණතා. දිබ්බ්චක්ඛු ආගලොක රණතා. තම්හා

තම්හාසමාධිම්හාවුට්ඨිතස්ස පච්චගෙක්ඛණාඤාණංපච්චගෙක්ඛණානිමිත්තං. 

අයංවුච්චතිපඤ්චඞ්ගිගකො සම්මාසමාධි. 

(2) තත්ථ කතගමො පඤ්චඤාණිගකො සම්මාසමාධි? ‘‘අයං සමාධි

පච්චුප්පන්නසුගඛොගචෙආයතිඤ්චසුඛවිපාගකො’’තිපච්චත්තඤ්ගඤෙඤාණං 

උප්පජ්ජති. ‘‘අයං සමාධි අරිගයො නිරාමිගසො’’ති පච්චත්තඤ්ගඤෙ ඤාණං

උප්පජ්ජති. ‘‘අයං සමාධි අකාපුරිසගසවිගතො’’ති පච්චත්තඤ්ගඤෙ ඤාණං

උප්පජ්ජති. ‘‘අයං සමාධි සන්ගතො පණීගතො පටිප්පස්සද්ධලද්ගධො

එගකොදිභාොධි ගතො න සසඞ්ඛාරනිග් ය්හොරිත ගතො’’ති පච්චත්තඤ්ගඤෙ

ඤාණංඋප්පජ්ජති. ගසො ගඛො පනාහං ඉමං සමාධිංසගතො සමාපජ්ජාමිසගතො

වුට්ඨහාමී’’ති පච්චත්තඤ්ගඤෙ ඤාණං උප්පජ්ජති. අයං පඤ්චඤාණිගකො

සම්මාසමාධි. 

එෙංපඤ්චවිගධනඤාණෙත්ථු. 

පඤ්චකං. 

6. ඡක්ෙනිද්කදකසො 
805. තත්ථ කතමා ඡසු අභිඤ්ඤාසු පඤ්ඤා? ඉද්ධිවිගධ ඤාණං, 

ගසොතධාතුවිසුද්ධියා ඤාණං, පරචිත්ගත ඤාණං, පුබ්ගබ්නිොසානුස්සතියා
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ඤාණං, සත්තානං චුතූපපාගත ඤාණං, ආසොනං ඛගය ඤාණං – ඉමා ඡසු 

අභිඤ්ඤාසුපඤ්ඤා.  

එෙංඡබ්බිගධනඤාණෙත්ථු. 

ඡක්කං. 

7. සත්තෙනිද්කදකසො 
806. තත්ථ කතමානි සත්තසත්තති ඤාණෙත්ථූනි? ජාතිපච්චයා

ජරාමරණන්තිඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්තිඤාණං, අතීතම්පි 

අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි

ජරාමරණන්ති ඤාණං, අනා තම්පි අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති

ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්ති ඤාණං. යම්පිස්ස තං
ධම්මට්ඨිතිඤාණං තම්පි ඛයධම්මං ෙයධම්මං විරා ධම්මං නිගරොධධම්මන්ති

ඤාණං; භෙපච්චයා ජාතීති ඤාණං…ගප.… උපාදානපච්චයා භගෙොති

ඤාණං…ගප.… තණ්හාපච්චයාඋපාදානන්තිඤාණං…ගප.… ගෙදනාපච්චයා

තණ්හාති ඤාණං…ගප.…  ස්සපච්චයා ගෙදනාති ඤාණං…ගප.… 

සළායතනපච්චයා  ස්ගසොතිඤාණං…ගප.… නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති

ඤාණං…ගප.… විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපන්ති ඤාණං…ගප.… 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති ඤාණං…ගප.… අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාති

ඤාණං, අසති අවිජ්ජාය නත්ථි සඞ්ඛාරාති ඤාණං, අතීතම්පි අද්ධානං 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාතිඤාණං, අසති අවිජ්ජායනත්ථි සඞ්ඛාරාතිඤාණං, 

අනා තම්පිඅද්ධානං අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරාතිඤාණං, අසති අවිජ්ජායනත්ථි

සඞ්ඛාරාතිඤාණං. යම්පිස්සතංධම්මට්ඨිතිඤාණංතම්පිඛයධම්මං ෙයධම්මං

විරා ධම්මංනිගරොධධම්මන්තිඤාණං. ඉමානිසත්තසත්තතිඤාණෙත්ථූනි. 

එෙං සත්තවිගධනඤාණෙත්ථු. 

සත්තකං. 

8. අට්ඨෙනිද්කදකසො 
807. තත්ථ කතමා චතූසු මග්ග සු චතූසු  ගලසු පඤ්ඤා? 

ගසොතාපත්තිමග්ග  පඤ්ඤා, ගසොතාපත්ති ගල පඤ්ඤා, සකදා ාමිමග්ග 

පඤ්ඤා, සකදා ාමි ගල පඤ්ඤා, අනා ාමිමග්ග  පඤ්ඤා, අනා ාමි ගල

පඤ්ඤා, අරහත්තමග්ග  පඤ්ඤා, අරහත්ත ගල පඤ්ඤා – ඉමා චතූසු

මග්ග සුචතූසු ගලසුපඤ්ඤා. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඤාණවිභඞ්කගො 

418 

පටුන 

එෙංඅට්ඨවිගධනඤාණෙත්ථු. 

අට්ඨකං. 

9. නෙෙනිද්කදකසො 
808. තත්ථ කතමා නෙසු අනුපුබ්බ්විහාරසමාපත්තීසු පඤ්ඤා? 

පඨමජ්ඣානසමාපත්තියා පඤ්ඤා, දුතියජ්ඣානසමාපත්තියා පඤ්ඤා, 

තතියජ්ඣානසමාපත්තියා පඤ්ඤා, චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තියා පඤ්ඤා, 

ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා පඤ්ඤා, විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා

පඤ්ඤා, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පඤ්ඤා, 

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා පඤ්ඤා, 

සඤ්ඤාගෙදයිතනිගරොධසමාපත්තියාවුට්ඨිතස්සපච්චගෙක්ඛණාඤාණං– ඉමා

නෙසු අනුපුබ්බ්විහාරසමාපත්තීසුපඤ්ඤා. 

එෙංනෙවිගධනඤාණෙත්ථු. 

නෙකං. 

10. දසෙනිද්කදකසො 
809. (1) තත්ථ කතමං තථා තස්ස ඨානඤ්ච ඨානගතො අට්ඨානඤ්ච

අට්ඨානගතො යථාභූතංඤාණං? ඉධතථා ගතො ‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො

යං දිට්ඨිසම්පන්ගනො පුග් ගලො කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චගතො උප ච්ගඡයය, 

ගනතං ඨානංවිජ්ජතී’’තිපජානාති. ‘‘ඨානඤ්චගඛො එතංවිජ්ජතියංපුථුජ්ජගනො

කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චගතො උප ච්ගඡයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතංඅනෙකාගසොයං දිට්ඨිසම්පන්ගනොපුග් ගලොකඤ්චි සඞ්ඛාරං

සුඛගතො උප ච්ගඡයය, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො

එතං විජ්ජතියංපුථුජ්ජගනොකඤ්චිසඞ්ඛාරංසුඛගතොඋප ච්ගඡයය, ඨානගමතං

විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං දිට්ඨිසම්පන්ගනො

පුග් ගලො කඤ්චි ධම්මං අත්ථගතො උප ච්ගඡයය, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති

පජානාති. ‘‘ඨානඤ්චගඛො එතංවිජ්ජතියංපුථුජ්ජගනොකඤ්චිධම්මංඅත්ථගතො

උප ච්ගඡයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’තිපජානාති. ‘‘අට්ඨානගමතංඅනෙකාගසො

යං දිට්ඨිසම්පන්ගනො පුග් ගලො මාතරං ජීවිතා ගෙොගරොගපයය, ගනතං ඨානං

විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං පුථුජ්ජගනො මාතරං

ජීවිතාගෙොගරොගපයය, ඨානගමතංවිජ්ජතී’’තිපජානාති. 

අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං දිට්ඨිසම්පන්ගනො පුග් ගලො පිතරං ජීවිතා 

ගෙොගරොගපයය…ගප.… අරහන්තං ජීවිතා ගෙොගරොගපයය…ගප.… පදුට්ගඨන 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඤාණවිභඞ්කගො 

419 

පටුන 

චිත්ගතන තථා තස්ස ගලොහිතං උප්පාගදයය…ගප.… සඞ්ඝං

භින්ගදයය…ගප.… අඤ්ඤං සත්ථාරං උද්දිගසයය…ගප.… අට්ඨමං භෙං

නිබ්බ්ත්ගතයය, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං

විජ්ජති යං පුථුජ්ජගනො අට්ඨමං භෙං නිබ්බ්ත්ගතයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති

පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතංඅනෙකාගසොයංඑකිස්සාගලොකධාතුයාද්ගෙඅරහන්ගතො 

සම්මාසම්බුද්ධා අපුබ්බ්ං අචරිමං උප්පජ්ගජයුං, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති 

පජානාති. ‘‘ඨානඤ්චගඛොඑතංවිජ්ජතියංඑකිස්සාගලොකධාතුයාඑගකොඅරහං 

සම්මාසම්බුද්ගධො උප්පජ්ගජයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං එකිස්සා ගලොකධාතුයා ද්ගෙ රාජාගනො

චක්කෙත්තී [චක්කෙත්ති (සී. සයා.)] අපුබ්බ්ං අචරිමං උප්පජ්ගජයුං, ගනතං

ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං එකිස්සා

ගලොකධාතුයා එගකො රාජා චක්කෙත්තී උප්පජ්ගජයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති

පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං ඉත්ථී අරහං අස්ස සම්මාසම්බුද්ගධො, 

ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං පුරිගසො

අරහං අස්ස සම්මාසම්බුද්ගධො, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසොයංඉත්ථීරාජාඅස්සචක්කෙත්තී, ගනතංඨානං

විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං පුරිගසො රාජා අස්ස

චක්කෙත්තී, ඨානගමතංවිජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘අට්ඨානගමතංඅනෙකාගසොයං

ඉත්ථී සක්කත්තං කගරයය, මාරත්තං කගරයය, බ්රහ්මත්තං කගරයය, ගනතං

ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං පුරිගසො

සක්කත්තං කගරයය, මාරත්තං කගරයය, බ්රහ්මත්තං කගරයය, ඨානගමතං

විජ්ජතී’’තිපජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං කායදුච්චරිතස්ස ඉට්ගඨො කන්ගතො

මනාගපො විපාගකො නිබ්බ්ත්ගතයය, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං කායදුච්චරිතස්ස අනිට්ගඨො අකන්ගතො

අමනාගපො විපාගකො නිබ්බ්ත්ගතයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං ෙචීදුච්චරිතස්ස…ගප.… යං

මගනොදුච්චරිතස්සඉට්ගඨොකන්ගතොමනාගපොවිපාගකො නිබ්බ්ත්ගතයය, ගනතං

ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං 

ෙචීදුච්චරිතස්ස…ගප.… යංමගනොදුච්චරිතස්සඅනිට්ගඨොඅකන්ගතොඅමනාගපො

විපාගකො නිබ්බ්ත්ගතයය, ඨානගමතංවිජ්ජතී’’තිපජානාති. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඤාණවිභඞ්කගො 

420 

පටුන 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං කායසුචරිතස්ස අනිට්ගඨො අකන්ගතො

අමනාගපො විපාගකො නිබ්බ්ත්ගතයය, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං කායසුචරිතස්ස ඉට්ගඨො කන්ගතො මනාගපො

විපාගකො නිබ්බ්ත්ගතයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘අට්ඨානගමතං 

අනෙකාගසො යං ෙචීසුචරිතස්ස…ගප.… යං මගනොසුචරිතස්ස අනිට්ගඨො

අකන්ගතො අමනාගපො විපාගකො නිබ්බ්ත්ගතයය, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති

පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං ෙචීසුචරිතස්ස…ගප.… යං

මගනොසුචරිතස්ස ඉට්ගඨො කන්ගතො මනාගපො විපාගකො නිබ්බ්ත්ගතයය, 

ඨානගමතංවිජ්ජතී’’තිපජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං කායදුච්චරිතසමඞ්ගී තන්නිදානං 

තප්පච්චයා කායස්ස ගභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං ගලොකං උපපජ්ගජයය, 

ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං
කායදුච්චරිතසමඞ්ගී තන්නිදානංතප්පච්චයාකායස්සගභදාපරංමරණාඅපායං

දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ගජයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං ෙචීදුච්චරිතසමඞ්ගී…ගප.… යං
මගනොදුච්චරිතසමඞ්ගී තන්නිදානං තප්පච්චයා කායස්ස ගභදා පරං මරණා

සු තිං සග් ං ගලොකං උපපජ්ගජයය, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං ෙචීදුච්චරිතසමඞ්ගී…ගප.… යං
මගනොදුච්චරිතසමඞ්ගී තන්නිදානං තප්පච්චයා කායස්ස ගභදා පරං මරණා

අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ගජයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති

පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං කායසුචරිතසමඞ්ගී තන්නිදානං 
තප්පච්චයා කායස්ස ගභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්ගජයය, ගනතංඨානංවිජ්ජතී’’තිපජානාති. ‘‘ඨානඤ්චගඛොඑතංවිජ්ජති
යං කායසුචරිතසමඞ්ගී තන්නිදානං තප්පච්චයා කායස්ස ගභදා පරං මරණා

සු තිං සග් ං ගලොකං උපපජ්ගජයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘අට්ඨානගමතං අනෙකාගසො යං ෙචීසුචරිතසමඞ්ගී…ගප.… යං
මගනොසුචරිතසමඞ්ගී තන්නිදානංතප්පච්චයාකායස්සගභදාපරංමරණාඅපායං

දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ගජයය, ගනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති පජානාති. 

‘‘ඨානඤ්ච ගඛො එතං විජ්ජති යං ෙචීසුචරිතසමඞ්ගී …ගප.… යං
මගනොසුචරිතසමඞ්ගීතන්නිදානං තප්පච්චයාකායස්සගභදාපරංමරණාසු තිං

සග් ං ගලොකං උපපජ්ගජයය, ඨානගමතං විජ්ජතී’’ති පජානාති. ‘‘ගය ගය

ධම්මා ගයසංගයසංධම්මානං ගහතූපච්චයාඋපාදායතං තංඨානං, ගයගය
ධම්මා ගයසං ගයසං ධම්මානං න ගහතූ අප්පච්චයා උපාදාය තං තං 

අට්ඨාන’’න්ති. යා තත්ථ පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඤාණවිභඞ්කගො 
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පටුන 

සම්මාදිට්ඨි – ඉදං තථා තස්ස ඨානඤ්ච ඨානගතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානගතො

යථාභූතංඤාණං. 

810. (2) තත්ථ කතමං තථා තස්ස අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං

කම්මසමාදානානං ඨානගසො ගහතුගසො විපාකං යථාභූතං ඤාණං? ඉධ

තථා ගතො පජානාති – ‘‘අත්ගථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි 

 තිසම්පත්තිපටිබ්ාළ්හානි න විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි පාපකානි

කම්මසමාදානානි උපධිසම්පත්තිපටිබ්ාළ්හානි න විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි

පාපකානි කම්මසමාදානානි කාලසම්පත්තිපටිබ්ාළ්හානි න විපච්චන්ති. 
අත්ගථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි පගයො සම්පත්තිපටිබ්ාළ්හානි න

විපච්චන්ති. 

‘‘අත්ගථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි  තිවිපත්තිං ආ ම්ම

විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානිපාපකානිකම්මසමාදානානි උපධිවිපත්තිංආ ම්ම

විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානිපාපකානිකම්මසමාදානානි කාලවිපත්තිංආ ම්ම

විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි පාපකානි කම්මසමාදානානි පගයො විපත්තිං

ආ ම්මවිපච්චන්ති. 

‘‘අත්ගථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි  තිවිපත්තිපටිබ්ාළ්හානි

න විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි 

උපධිවිපත්තිපටිබ්ාළ්හානි න විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි කලයාණානි 

කම්මසමාදානානි කාලවිපත්තිපටිබ්ාළ්හානි න විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි

කලයාණානි කම්මසමාදානානිපගයො විපත්තිපටිබ්ාළ්හානිනවිපච්චන්ති. 

‘‘අත්ගථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි  තිසම්පත්තිං ආ ම්ම

විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි උපධිසම්පත්තිං 

ආ ම්ම විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි කලයාණානි කම්මසමාදානානි

කාලසම්පත්තිං ආ ම්ම විපච්චන්ති. අත්ගථකච්චානි කලයාණානි

කම්මසමාදානානිපගයො සම්පත්තිංආ ම්ම විපච්චන්තී’’ති. යාතත්ථ පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං තථා තස්ස
අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානං ඨානගසො ගහතුගසො විපාකං

යථාභූතංඤාණං. 

811. (3) තත්ථ කතමං තථා තස්ස සබ්බ්ත්ථ ාමිනිං පටිපදං යථාභූතං

ඤාණං? ඉධ තථා ගතො ‘‘අයං මග්ග ො අයං පටිපදා නිරය ාමී’’ති 

[නිරය ාමිනීති (සයා.)] පජානාති, ‘‘අයං මග්ග ො අයං පටිපදා

තිරච්ඡානගයොනි ාමී’’ති [තිරච්ඡාන ාමිනීති (සයා.) එෙමුපරිපි. අට්ඨකථා

ඔගලොගකතබ්බ්ා] පජානාති, ‘‘අයං මග්ග ො අයං පටිපදා ගපත්තිවිසය ාමී’’ති
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පජානාති, ‘‘අයංමග්ග ොඅයං පටිපදාමනුස්සගලොක ාමී’’තිපජානාති, ‘‘අයං

මග්ග ොඅයංපටිපදාගදෙගලොක ාමී’’ති පජානාති, ‘‘අයංමග්ග ොඅයංපටිපදා

නිබ්බ්ාන ාමී’’තිපජානාතීති. යාතත්ථපඤ්ඤාපජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයොසම්මාදිට්ඨි– ඉදංතථා තස්ස සබ්බ්ත්ථ ාමිනිංපටිපදංයථාභූතං

ඤාණං. 

812. (4) තත්ථ කතමං තථා තස්ස අගනකධාතුනානාධාතුගලොකං

යථාභූතං ඤාණං? ඉධ තථා ගතො ඛන්ධනානත්තං පජානාති, 

ආයතනනානත්තං පජානාති, ධාතුනානත්තං පජානාති, 

අගනකධාතුනානාධාතුගලොකනානත්තං පජානාතීති. යා තත්ථ පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං තථා තස්ස

අගනකධාතුනානාධාතුගලොකංයථාභූතංඤාණං. 

813. (5) තත්ථ කතමංතථා තස්සසත්තානංනානාධිමුත්තිකතංයථාභූතං

ඤාණං? ඉධ තථා ගතො පජානාති – ‘‘සන්ති සත්තා හීනාධිමුත්තිකා, සන්ති

සත්තා පණීතාධිමුත්තිකා. හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තිගක සත්ගත

ගසෙන්තිභජන්තිපයිරුපාසන්ති. පණීතාධිමුත්තිකා සත්තාපණීතාධිමුත්තිගක

සත්ගතගසෙන්තිභජන්තිපයිරුපාසන්ති. 

‘‘අතීතම්පි අද්ධානං හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තිගක සත්ගත

ගසවිංසු භජිංසු පයිරුපාසිංසු, පණීතාධිමුත්තිකා සත්තා පණීතාධිමුත්තිගක 

සත්ගතගසවිංසුභජිංසුපයිරුපාසිංසු. 

‘‘අනා තම්පි අද්ධානං හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තිගක සත්ගත

ගසවිස්සන්ති භජිස්සන්ති පයිරුපාසිස්සන්ති, පණීතාධිමුත්තිකා සත්තා 

පණීතාධිමුත්තිගක සත්ගත ගසවිස්සන්ති භජිස්සන්තිපයිරුපාසිස්සන්තී’’ති. යා

තත්ථ පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං

තථා තස්සසත්තානංනානාධිමුත්තිකතංයථාභූතං ඤාණං. 

814. (6) තත්ථ කතමං තථා තස්ස පරසත්තානං පරපුග් ලානං 

ඉන්ද්රියපගරොපරියත්තං යථාභූතං ඤාණං? ඉධ තථා ගතො සත්තානං ආසයං

පජානාති, අනුසයං පජානාති, චරිතං පජානාති, අධිමුත්තිං පජානාති, 
අප්පරජක්ගඛ මහාරජක්ගඛ තික්ඛින්ද්රිගය මුදින්ද්රිගය ස්ොකාගර ද්ොකාගර

සුවිඤ්ඤාපගයදුවිඤ්ඤාපගය භබ්බ්ාභබ්ගබ්සත්ගතපජානාති. 

815. කතගමො ච සත්තානං ආසගයො? ‘‘සස්සගතො ගලොගකො’’ති ො, 

‘‘අසස්සගතො ගලොගකො’’ති ො, ‘‘අන්තො ගලොගකො’’ති ො, ‘‘අනන්තො

ගලොගකො’’ති ො, ‘‘තං ජීෙං තං සරීර’’න්ති ො, ‘‘අඤ්ඤං ජීෙං අඤ්ඤං 
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සරීර’’න්ති ො, ‘‘ගහොතිතථා ගතො පරං මරණාති ො, ‘‘නගහොතිතථා ගතො

පරං මරණා’’ති ො, ‘‘ගහොති ච න ච ගහොති තථා ගතො පරං මරණා’’ති ො, 

‘‘ගනෙ ගහොති න න ගහොති තථා ගතො පරං මරණා’’ති ො, ඉති

භෙදිට්ඨිසන්නිස්සිතා ො සත්තා ගහොන්ති විභෙදිට්ඨිසන්නිස්සිතා ො. එගත ො
පන උගභො අන්ගත අනුප ම්ම ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්ගනසු ධම්ගමසු

අනුගලොමිකා ඛන්ති පටිලද්ධා ගහොති යථාභූතං ඤාණං. අයං සත්තානං

ආසගයො. 

816. කතගමොච සත්තානංඅනුසගයො? සත්තානුසයා– කාමරා ානුසගයො, 

පටිඝානුසගයො, මානානුසගයො, දිට්ඨානුසගයො, විචිකිච්ඡානුසගයො, 

භෙරා ානුසගයො, අවිජ්ජානුසගයො. යං ගලොගක පියරූපං සාතරූපං එත්ථ

සත්තානං රා ානුසගයො අනුගසති. යං ගලොගක අප්පියරූපං අසාතරූපං එත්ථ 

සත්තානංපටිඝානුසගයොඅනුගසති. ඉතිඉගමසුද්වීසුධම්ගමසුඅවිජ්ජානුපතිතා. 

තගදකට්ගඨො මාගනො ච දිට්ඨි ච විචිකිච්ඡා ච දට්ඨබ්බ්ා. අයං සත්තානං

අනුසගයො. 

817. කතමඤ්ච සත්තානං චරිතං? පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො, 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො, ආගනඤ්ජාභිසඞ්ඛාගරො, පරිත්තභූමගකොොමහාභූමගකො

ො– ඉදංසත්තානංචරිතං. 

818. කතමා චසත්තානංඅධිමුත්ති? සන්තිසත්තාහීනාධිමුත්තිකා, සන්ති 

සත්තා පණීතාධිමුත්තිකා. හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තිගක සත්ගත

ගසෙන්ති භජන්ති පයිරුපාසන්ති. පණීතාධිමුත්තිකාසත්තා පණීතාධිමුත්තිගක

සත්ගතගසෙන්තිභජන්තිපයිරුපාසන්ති. 

අතීතම්පි අද්ධානංහීනාධිමුත්තිකාසත්තා හීනාධිමුත්තිගකසත්ගතගසවිංසු

භජිංසු පයිරුපාසිංසු. පණීතාධිමුත්තිකා සත්තා පණීතාධිමුත්තිගක සත්ගත

ගසවිංසුභජිංසුපයිරුපාසිංසු. 

අනා තම්පි අද්ධානං හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තිගක සත්ගත

ගසවිස්සන්ති භජිස්සන්ති පයිරුපාසිස්සන්ති. පණීතාධිමුත්තිකා සත්තා 

පණීතාධිමුත්තිගක සත්ගත ගසවිස්සන්ති භජිස්සන්ති පයිරුපාසිස්සන්ති. අයං 

සත්තානංඅධිමුත්ති. 

819. කතගම ගත සත්තා මහාරජක්ඛා? දස කිගලසෙත්ථූනි – ගලොගභො, 

ගදොගසො, ගමොගහො, මාගනො, දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, ථිනං, උද්ධච්චං, අහිරිකං, 

අගනොත්තප්පං. ගයසං සත්තානං ඉමානි දස කිගලසෙත්ථූනි ආගසවිතානි

භාවිතානිබ්හුලීකතානිඋස්සද තානි, ඉගමගතසත්තා මහාරජක්ඛා. 
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820. කතගම ගත සත්තා අප්පරජක්ඛා? ගයසං සත්තානං ඉමානි දස

කිගලසෙත්ථූනිඅනාගසවිතානිඅභාවිතානි අබ්හුලීකතානිඅනුස්සද තානි, ඉගම

ගතසත්තාඅප්පරජක්ඛා. 

821. කතගම ගත සත්තා මුදින්ද්රියා? පඤ්චින්ද්රියානි – සද්ධින්ද්රියං, 

වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. ගයසං සත්තානං ඉමානි 

පඤ්චින්ද්රියානිඅනාගසවිතානිඅභාවිතානිඅබ්හුලීකතානිඅනුස්සද තානි, ඉගම 

ගතසත්තාමුදින්ද්රියා. 

822. කතගම ගත සත්තා තික්ඛින්ද්රියා? ගයසං සත්තානං ඉමානි

පඤ්චින්ද්රියානි ආගසවිතානි භාවිතානි බ්හුලීකතානි උස්සද තානි, ඉගම ගත

සත්තාතික්ඛින්ද්රියා. 

823. කතගම ගතසත්තාද්ොකාරා? ගයගතසත්තාපාපාසයාපාපානුසයා

පාපචරිතා පාපාධිමුත්තිකාමහාරජක්ඛාමුදින්ද්රියා, ඉගමගතසත්තාද්ොකාරා. 

824. කතගම ගත සත්තා ස්ොකාරා? ගය ගත සත්තා කලයාණාසයා

කලයාණචරිතා කලයාණාධිමුත්තිකා අප්පරජක්ඛා තික්ඛින්ද්රියා, ඉගම ගත

සත්තාස්ොකාරා. 

825. කතගම ගතසත්තාදුවිඤ්ඤාපයා? ගයචගතසත්තාද්ොකාරා, ගතෙ

ගත සත්තා දුවිඤ්ඤාපයා. ගය ච ගත සත්තා ස්ොකාරා, ගතෙ ගත සත්තා

සුවිඤ්ඤාපයා. 

826. කතගම ගත සත්තා අභබ්බ්ා? ගය ගත සත්තා කම්මාෙරගණන
සමන්නා තාකිගලසාෙරගණනසමන්නා තා විපාකාෙරගණනසමන්නා තා
අස්සද්ධා අච්ඡන්දිකා දුප්පඤ්ඤා අභබ්බ්ා නියාමං ඔක්කමිතුං කුසගලසු

ධම්ගමසුසම්මත්තං, ඉගමගතසත්තාඅභබ්බ්ා. 

827. කතගම ගත සත්තා භබ්බ්ා? ගය ගත සත්තා න කම්මාෙරගණන
සමන්නා තා න කිගලසාෙරගණන සමන්නා තා න විපාකාෙරගණන
සමන්නා තා සද්ධා ඡන්දිකා පඤ්ඤෙන්ගතො භබ්බ්ා නියාමං ඔක්කමිතුං

කුසගලසුධම්ගමසු සම්මත්තං, ඉගම ගත සත්තා භබ්බ්ාති. යා තත්ථ පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං තථා තස්ස 

පරසත්තානංපරපුග් ලානංඉන්ද්රියපගරොපරියත්තංයථාභූතංඤාණං. 

828. (7) තත්ථ කතමං තථා තස්ස ඣානවිගමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං

සංකිගලසං ගෙොදානං යථාභූතං ඤාණං? ඣායීති. චත්තාගරො ඣායී. 

අත්ගථකච්ගචොඣායී සම්පත්තිගයෙ [සම්පත්තිගයෙ (ක.)] සමානං විපත්තීති
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පච්ගචති, අත්ගථකච්ගචො ඣායී විපත්තිංගයෙ [විපත්තිගයෙ (ක.)] සමානං

සම්පත්තීති පච්ගචති, අත්ගථකච්ගචොඣායීසම්පත්තිගයෙසමානංසම්පත්තීති

පච්ගචති, අත්ගථකච්ගචොඣායීවිපත්තිගයෙසමානංවිපත්තීතිපච්ගචති– ඉගම

චත්තාගරොඣායී. 

අපගරපිචත්තාගරොඣායී. අත්ගථකච්ගචොඣායීදන්ධංසමාපජ්ජති ඛිප්පං

වුට්ඨාති, අත්ගථකච්ගචො ඣායී ඛිප්පං සමාපජ්ජති දන්ධං වුට්ඨාති, 

අත්ගථකච්ගචොඣායී දන්ධංසමාපජ්ජතිදන්ධංවුට්ඨාති, අත්ගථකච්ගචොඣායී

ඛිප්පංසමාපජ්ජතිඛිප්පංවුට්ඨාති– ඉගමචත්තාගරොඣායී. 

අපගරපිචත්තාගරොඣායී. අත්ගථකච්ගචොඣායීසමාධිස්මිංසමාධිකුසගලො 

ගහොති, න සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසගලො; අත්ගථකච්ගචො ඣායී සමාධිස්මිං

සමාපත්තිකුසගලො ගහොති, නසමාධිස්මිංසමාධිකුසගලො; අත්ගථකච්ගචොඣායී

සමාධිස්මිං සමාධිකුසගලො ච ගහොති, සමාධිස්මිං සමාපත්තිකුසගලො ච; 

අත්ගථකච්ගචොඣායී ගනෙ සමාධිස්මිං සමාධිකුසගලො ගහොති, න සමාධිස්මිං

සමාපත්තිකුසගලො– ඉගමචත්තාගරොඣායී. 

‘‘ඣාන’’න්ති. චත්තාරිඣානානි – පඨමංඣානං, දුතියංඣානං, තතියං

ඣානං, චතුත්ථංඣානං. 

‘‘විගමොක්ගඛො’’ති. අට්ඨ විගමොක්ඛා. රූපීරූපානි පස්සති – අයං පඨගමො

විගමොක්ගඛො. 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බ්හිද්ධා රූපානි පස්සති – අයං දුතිගයො 

විගමොක්ගඛො. 

සුභන්ගතෙඅධිමුත්ගතොගහොති– අයංතතිගයොවිගමොක්ගඛො. 

සබ්බ්ගසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා 

නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘‘අනන්ගතො ආකාගසො’’ති 

ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති– අයංචතුත්ගථොවිගමොක්ගඛො. 

සබ්බ්ගසොආකාසානඤ්චායතනංසමතික්කම්ම‘‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’’න්ති 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති– අයංපඤ්චගමොවිගමොක්ගඛො. 

සබ්බ්ගසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘‘නත්ථි කිඤ්චි’’ති

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති– අයං ඡට්ගඨොවිගමොක්ගඛො. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඤාණවිභඞ්කගො 

426 

පටුන 

සබ්බ්ගසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං සත්තගමො

විගමොක්ගඛො. 

සබ්බ්ගසො ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

සඤ්ඤාගෙදයිතනිගරොධං උපසම්පජ්ජවිහරති– අයංඅට්ඨගමොවිගමොක්ගඛො. 

‘‘සමාධී’’ති. තගයො සමාධී – සවිතක්කසවිචාගරො සමාධි, 

අවිතක්කවිචාරමත්ගතොසමාධි, අවිතක්කඅවිචාගරොසමාධි. 

‘‘සමාපත්තී’’ති. නෙ අනුපුබ්බ්විහාරසමාපත්තිගයො – 

පඨමජ්ඣානසමාපත්ති, දුතියජ්ඣානසමාපත්ති, තතියජ්ඣානසමාපත්ති, 

චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති, ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්ති, 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්ති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති, 

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති, සඤ්ඤාගෙදයිතනිගරොධසමාපත්ති. 

‘‘සංකිගලස’’න්තිහානභාගිගයොධම්ගමො. ‘‘ගෙොදාන’’න්තිවිගසසභාගිගයො 

ධම්ගමො. ‘‘වුට්ඨාන’’න්ති. ගෙොදානම්පි වුට්ඨානං, තම්හා තම්හා සමාධිම්හා 

වුට්ඨානම්පි වුට්ඨානන්ති. යා තත්ථ පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො

ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි– ඉදංතථා තස්සඣානවිගමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං

සංකිගලසංගෙොදානං වුට්ඨානංයථාභූතංඤාණං. 

829. (8) තත්ථ කතමං තථා තස්ස පුබ්ගබ්නිොසානුස්සති යථාභූතං

ඤාණං? ඉධතථා ගතො අගනකවිහිතංපුබ්ගබ්නිොසංඅනුස්සරති, ගසයයථිදං– 
එකම්පිජාතිංද්ගෙපිජාතිගයො තිස්ගසොපිජාතිගයොචතස්ගසොපිජාතිගයොපඤ්චපි
ජාතිගයො දසපි ජාතිගයො වීසම්පි ජාතිගයො තිංසම්පි ජාතිගයො චත්තාලීසම්පි
ජාතිගයොපඤ්ඤාසම්පිජාතිගයොජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පිජාතිසතසහස්සම්පි
අගනගකපි සංෙට්ටකප්ගප අගනගකපි විෙට්ටකප්ගප අගනගකපි

සංෙට්ටවිෙට්ටකප්ගප ‘‘අමුත්රාසිං එෙංනාගමො එෙංග ොත්ගතො එෙංෙණ්ගණො

එෙමාහාගරො එෙංසුඛදුක්ඛප්පටිසංගෙදීඑෙමායුපරියන්ගතො, ගසොතගතොචුගතො

අමුත්ර උදපාදිං; තත්රාපාසිං එෙංනාගමො එෙංග ොත්ගතො එෙංෙණ්ගණො

එෙමාහාගරොඑෙංසුඛදුක්ඛප්පටිසංගෙදී එෙමායුපරියන්ගතො, ගසොතගතොචුගතො

ඉධූපපන්ගනො’’ති. ඉති සාකාරං සඋද්ගදසං අගනකවිහිතං පුබ්ගබ්නිොසං

අනුස්සරතීති. යා තත්ථ පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො 

සම්මාදිට්ඨි– ඉදංතථා තස්සපුබ්ගබ්නිොසානුස්සතියථාභූතංඤාණං. 

830. (9) තත්ථ කතමංතථා තස්සසත්තානංචුතූපපාතංයථාභූතංඤාණං? 
ඉධතථා ගතො දිබ්ගබ්නචක්ඛුනාවිසුද්ගධනඅතික්කන්තමානුසගකනසත්ගත
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පස්සති චෙමාගන උපපජ්ජමාගන හීගන පණීගත සුෙණ්ගණ දුබ්බ්ණ්ගණ

සු ගත දුග් ගත යථාකම්මූපග  සත්ගත පජානාති – ‘‘ඉගම ෙත ගභොන්ගතො
සත්තා කායදුච්චරිගතන සමන්නා තා ෙචීදුච්චරිගතන සමන්නා තා
මගනොදුච්චරිගතන සමන්නා තා අරියානං උපොදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා

මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා. ගත කායස්ස ගභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං

විනිපාතංනිරයං උපපන්නා. ඉගමොපනගභොන්ගතො සත්තාකායසුචරිගතන
සමන්නා තා ෙචීසුචරිගතන සමන්නා තා මගනොසුචරිගතන සමන්නා තා

අරියානං අනුපොදකා සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා. ගතකායස්ස

ගභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංගලොකං උපපන්නා’’ති. ඉතිදිබ්ගබ්නචක්ඛුනා
විසුද්ගධනඅතික්කන්තමානුසගකනසත්ගත පස්සතිචෙමාගනඋපපජ්ජමාගන
හීගනපණීගතසුෙණ්ගණදුබ්බ්ණ්ගණසු ගතදුග් ගත යථාකම්මූපග සත්ගත

පජානාතීති. යා තත්ථ පඤ්ඤා පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො 

සම්මාදිට්ඨි– ඉදංතථා තස්සසත්තානංචුතූපපාතංයථාභූතංඤාණං. 

831. (10) තත්ථ කතමංතථා තස්සආසොනංඛයංයථාභූතංඤාණං? ඉධ
තථා ගතොආසොනංඛයාඅනාසෙං ගචගතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්ගඨෙ

ධම්ගම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්ො උපසම්පජ්ජ විහරතීති. යා තත්ථ පඤ්ඤා

පජානනා…ගප.… අගමොගහො ධම්මවිචගයො සම්මාදිට්ඨි – ඉදං තථා තස්ස

ආසොනංඛයංයථාභූතංඤාණන්ති. 

දසකං. 

ඤාණවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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17. ඛුද්දෙෙත්ථුවිභඞ්කගො 

1. එෙෙමාතිො 
832. (1)ජාතිමගදො (2)ග ොත්තමගදො (3)ආගරො යමගදො (4)ගයොබ්බ්නමගදො

(5)ජීවිතමගදො (6)ලාභමගදො (7)සක්කාරමගදො (8)  රුකාරමගදො (9) 

පුගරක්ඛාරමගදො (10) පරිොරමගදො (11) ගභො මගදො (12) ෙණ්ණමගදො (13) 

සුතමගදො (14) පටිභානමගදො (15) රත්තඤ්ඤුමගදො (16) පිණ්ෙපාතිකමගදො

(17) අනෙඤ්ඤාතමගදො (18) ඉරියාපථමගදො (19) ඉද්ධිමගදො (20) යසමගදො

(21) සීලමගදො (22) ඣානමගදො (23) සිප්පමගදො (24) ආගරොහමගදො (25) 

පරිණාහමගදො (26) සණ්ඨානමගදො (27) පාරිපූරිමගදො (28)මගදො (29) පමාගදො

(30) ථම්ගභො (31) සාරම්ගභො (32) අත්රිච්ඡතා (33)මහිච්ඡතා (34) පාපිච්ඡතා

(35) සිඞ් ං (36) තින්තිණං (37) චාපලයං (38)අසභා වුත්ති (39) අරති (40) 

තන්දී (41) විජම්භිතා (42) භත්තසම්මගදො (43) ගචතගසො ච ලීනත්තං 

[ගචතගසො ලීනත්තං (සයා.)] (44) කුහනා (45) ලපනා (46) ගනමිත්තිකතා

(47)නිප්ගපසිකතා (48) ලාගභන ලාභං නිජිගීසනතා [නිජිගිංසනතා (සී.), 

ජිගිංසනතා (සයා.)] (49) ගසගයයොහමස්මීති මාගනො (50) සදිගසොහමස්මීති

මාගනො (51) හීගනො හමස්මීති මාගනො (52) ගසයයස්ස ගසගයයොහමස්මීති

මාගනො (53) ගසයයස්ස සදිගසොහමස්මීති මාගනො (54) ගසයයස්ස

හීගනොහමස්මීතිමාගනො(55) සදිසස්සගසගයයොහමස්මීතිමාගනො(56) සදිසස්ස 

සදිගසොහමස්මීති මාගනො (57) සදිසස්ස හීගනොහමස්මීති මාගනො (58) හීනස්ස 

ගසගයයොහමස්මීතිමාගනො(59) හීනස්සසදිගසොහමස්මීතිමාගනො(60) හීනස්ස 

හීගනොහමස්මීතිමාගනො(61) මාගනො(62) අතිමාගනො(63) මානාතිමාගනො(64) 

ඔමාගනො (65)අධිමාගනො (66) අස්මිමාගනො (67) මිච්ඡාමාගනො (68) 

ඤාතිවිතක්ගකො (69)ජනපදවිතක්ගකො (70) අමරවිතක්ගකො (71) 

පරානුද්දයතාපටිසංයුත්ගතො විතක්ගකො (72) 

ලාභසක්කාරසිගලොකපටිසංයුත්ගතො විතක්ගකො (73) 
අනෙඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්ගතොවිතක්ගකො 

එකකං. 

2. දුෙමාතිො 
833. (1) ගකොගධොච උපනාගහොච(2) මක්ගඛොචපළාගසො [පලාගසො(සී. 

සයා.)] ච (3) ඉස්සාචමච්ඡරියඤ්ච (4) මායාචසාගඨයයඤ්ච (5) අවිජ්ජාච

භෙතණ්හාච (6) භෙදිට්ඨිචවිභෙදිට්ඨිච (7) සස්සතදිට්ඨිච උච්ගඡදදිට්ඨිච

(8) අන්තොදිට්ඨිචඅනන්තොදිට්ඨිච(9) පුබ්බ්න්තානුදිට්ඨි චඅපරන්තානුදිට්ඨි
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ච (10) අහිරිකඤ්ච අගනොත්තප්පඤ්ච (11) ගදොෙචස්සතා ච පාපමිත්තතා ච

(12) අනජ්ජගෙො ච අමද්දගෙො ච (13) අක්ඛන්ති ච අගසොරච්චඤ්ච (14) 

අසාඛලයඤ්චඅප්පටිසන්ථාගරො ච(15)ඉන්ද්රිගයසු අතත්තද්ොරතාචගභොජගන

අමත්තඤ්ඤුතාච(16) මුට්ඨස්සච්චඤ්ච අසම්පජඤ්ඤඤ්ච(17) සීලවිපත්තිච

දිට්ඨිවිපත්තිච(18) අජ්ඣත්තසංගයොජනඤ්ච බ්හිද්ධාසංගයොජනඤ්ච 

දුකං. 

3. තිෙමාතිො 
834. (1) තීණි අකුසලමූලානි (2) තගයො අකුසලවිතක්කා (3) තිස්ගසො

අකුසලසඤ්ඤා (4) තිස්ගසො අකුසලධාතුගයො (5) තීණි දුච්චරිතානි (6) තගයො

ආසො(7) තීණිසංගයොජනානි(8) තිස්ගසො තණ්හා(9) අපරාපිතිස්ගසොතණ්හා

(10) අපරාපිතිස්ගසොතණ්හා(11) තිස්ගසොඑසනා (12) තිස්ගසොවිධා(13) තීණි

භයානි(14)තීණිතමානි(15) තීණිතිත්ථායතනානි(16) තගයොකිඤ්චනා(17) 

තීණි අඞ් ණානි (18) තීණි මලානි (19) තීණි විසමානි (20) අපරානිපි තීණි

විසමානි (21) තගයො අග්ගී (22) තගයොකසාො (23) අපගරපි තගයොකසාො

(24)අස්සාදදිට්ඨි, අත්තානුදිට්ඨි, මිච්ඡාදිට්ඨි (25) අරති, විගහසා, අධම්මචරියා

(26)ගදොෙචස්සතා, පාපමිත්තතා, නානත්තසඤ්ඤා(27) උද්ධච්චං, ගකොසජ්ජං, 

පමාගදො (28) අසන්තුට්ඨිතා, අසම්පජඤ්ඤතා, මහිච්ඡතා (29) අහිරිකං, 

අගනොත්තප්පං, පමාගදො (30)අනාදරියං, ගදොෙචස්සතා, පාපමිත්තතා (31) 

අස්සද්ධියං, අෙදඤ්ඤුතා, ගකොසජ්ජං(32) උද්ධච්චං, අසංෙගරො, දුස්සීලයං(33) 

අරියානං අදස්සනකමයතා, සද්ධම්මංඅගසොතුකමයතා, උපාරම්භචිත්තතා (34) 

මුට්ඨස්සච්චං, අසම්පජඤ්ඤං, ගචතගසො වික්ගඛගපො (35)අගයොනිගසො 

මනසිකාගරො, කුම්මග් ගසෙනා, ගචතගසොචලීනත්තං 

තිකං. 

4. චතුක්ෙමාතිො 
835. (1) චත්තාගරොආසො(2) චත්තාගරො න්ථා(3) චත්තාගරොඔඝා(4) 

චත්තාගරො ගයො ා (5) චත්තාරි උපාදානානි (6) චත්තාගරො තණ්හුප්පාදා (7) 

චත්තාරිඅ ති මනානි (8) චත්තාගරොවිපරියාසා [විපරිගයසා(සී. සයා. ක.)] (9) 

චත්තාගරො අනරියගෙොහාරා (10) අපගරපි චත්තාගරො අනරියගෙොහාරා (11) 

චත්තාරි දුච්චරිතානි (12) අපරානිපි චත්තාරි දුච්චරිතානි (13)චත්තාරි භයානි

(14) අපරානිපිචත්තාරිභයානි(15) චතස්ගසොදිට්ඨිගයො 

චතුක්කං. 
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5. පඤ්චෙමාතිො 
836. (1) පඤ්ගචොරම්භාගියානි සංගයොජනානි (2) පඤ්චුද්ධම්භාගියානි

සංගයොජනානි (3) පඤ්ච මච්ඡරියානි (4) පඤ්චසඞ් ා (5) පඤ්ච සල්ලා (6) 

පඤ්ච ගචගතොඛිලා (7)පඤ්ච ගචතගසොවිනිබ්න්ධා [ගචතගසොවිනිබ්ද්ධා (ක.)] 

(8) පඤ්චනීෙරණානි(9) පඤ්චකම්මානිආනන්තරිකානි(10) පඤ්චදිට්ඨිගයො

(11) පඤ්චගෙරා(12) පඤ්චබ්යසනා(13) පඤ්චඅක්ඛන්තියාආදීනො(14) 

පඤ්චභයානි (15) පඤ්චදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානොදා 

පඤ්චකං. 

6. ඡක්ෙමාතිො 
837. (1) ඡ විොදමූලානි (2) ඡ ඡන්දරා ා (3) ඡ විගරොධෙත්ථූනි (4) ඡ 

තණ්හාකායා(5) ඡඅ ාරො(6) ඡපරිහානියාධම්මා(7) අපගරපිඡපරිහානියා

ධම්මා (8) ඡ ගසොමනස්සුපවිචාරා (9) ඡ ගදොමනස්සුපවිචාරා (10) ඡ

උගපක්ඛුපවිචාරා (11) ඡ ග හසිතානි ගසොමනස්සානි (12) ඡ ග හසිතානි

ගදොමනස්සානි(13) ඡග හසිතාඋගපක්ඛා(14) ඡදිට්ඨිගයො 

ඡක්කං. 

7. සත්තෙමාතිො 
838. (1) සත්ත අනුසයා(2) සත්තසංගයොජනානි(3) සත්තපරියුට්ඨානානි

(4)සත්තඅසද්ධම්මා(5) සත්තදුච්චරිතානි(6) සත්තමානා(7) සත්තදිට්ඨිගයො 

සත්තකං. 

8. අට්ඨෙමාතිො 
839. (1) අට්ඨ කිගලසෙත්ථූනි (2) අට්ඨ කුසීතෙත්ථූනි (3) අට්ඨසු

ගලොකධම්ගමසු චිත්තස්ස පටිඝාගතො (4) අට්ඨ අනරියගෙොහාරා (5) අට්ඨ 

මිච්ඡත්තා (6) අට්ඨ පුරිසගදොසා (7) අට්ඨ අසඤ්ඤිොදා (8) අට්ඨ 

ගනෙසඤ්ඤිනාසඤ්ඤිොදා  

අට්ඨකං. 
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9. නෙෙමාතිො 
840. (1) නෙ ආඝාතෙත්ථූනි (2) නෙ පුරිසමලානි (3) නෙවිධා මානා

(4)නෙතණ්හාමූලකාධම්මා(5) නෙ ඉඤ්ජිතානි(6) නෙමඤ්ඤිතානි(7) නෙ

 න්දිතානි(8) නෙපපඤ්චිතානි(9) නෙ සඞ්ඛතානි 

නෙකං. 

10. දසෙමාතිො 
841. (1) දස කිගලසෙත්ථූනි (2) දස ආඝාතෙත්ථූනි (3) දස

අකුසලකම්මපථා (4) දස සංගයොජනානි (5) දස මිච්ඡත්තා (6) දසෙත්ථුකා

මිච්ඡාදිට්ඨි(7) දසෙත්ථුකාඅන්තග් ාහිකා දිට්ඨි 

දසකං. 

842. අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදාය, අට්ඨාරස

තණ්හාවිචරිතානි බ්ාහිරස්ස උපාදාය, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි ගහොන්ති. ඉති අතීතානි ඡත්තිංස

තණ්හාවිචරිතානි, අනා තානි ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි, පච්චුප්පන්නානි

ඡත්තිංසතණ්හාවිචරිතානි, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ොඅභිසඞ්ඛිපිත්ොඅට්ඨ

තණ්හාවිචරිතසතං ගහොති. යානි ච ද්ොසට්ඨි දිට්ඨි තානි බ්රහ්මජාගල

ගෙයයාකරගණවුත්තානිභ ෙතා. 

මාතිකා. 

1. එෙෙනිද්කදකසො 

(1) ජාතිමකදො 
843. තත්ථ කතගමොජාතිමගදො? ජාතිංපටිච්චමගදොමජ්ජනා මජ්ජිතත්තං

මාගනොමඤ්ඤනාමඤ්ඤිතත්තංඋන්නතිඋන්නාගමො [උණ්ණතිඋණ්ණාගමො

(සයා. ක.) ධ. ස. 1121] ධගජොසම්පග් ාගහො ගකතුකමයතාචිත්තස්ස– අයං

වුච්චති‘‘ජාතිමගදො’’. 

(2-27) කගොත්තමදාදී 
844. තත්ථකතගමො ග ොත්තමගදො? ග ොත්තංපටිච්ච…ගප.… ආගරො යං

පටිච්ච…ගප.… ගයොබ්බ්නං පටිච්ච…ගප.… ජීවිතං පටිච්ච…ගප.… ලාභං 

පටිච්ච…ගප.… සක්කාරං පටිච්ච…ගප.…  රුකාරං පටිච්ච…ගප.… 

පුගරක්ඛාරංපටිච්ච…ගප.… පරිොරංපටිච්ච…ගප.… ගභො ං පටිච්ච…ගප.… 
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ෙණ්ණං පටිච්ච…ගප.… සුතං පටිච්ච…ගප.… පටිභානං පටිච්ච…ගප.… 

රත්තඤ්ඤුතං පටිච්ච…ගප.… පිණ්ෙපාතිකත්තං පටිච්ච…ගප.… 

අනෙඤ්ඤාතං පටිච්ච…ගප.… ඉරියාපථං පටිච්ච…ගප.… ඉද්ධිං

පටිච්ච…ගප.… යසං පටිච්ච…ගප.… සීලං පටිච්ච…ගප.… ඣානං

පටිච්ච…ගප.… සිප්පං පටිච්ච…ගප.… ආගරොහං පටිච්ච…ගප.… පරිණාහං

පටිච්ච…ගප.… සණ්ඨානං පටිච්ච…ගප.… පාරිපූරිං පටිච්ච මගදො මජ්ජනා 
මජ්ජිතත්තං මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නාගමො ධගජො

සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘පාරිපූරිමගදො’’. 

(28) මකදො 
845. තත්ථ කතගමො මගදො? ගයො මගදො මජ්ජනා මජ්ජිතත්තං මාගනො

මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො

ගකතුකමයතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘මගදො’’. 

(29) පමාකදො 
846. තත්ථ කතගමො පමාගදො? කායදුච්චරිගත ො ෙචීදුච්චරිගත ො

මගනොදුච්චරිගත ො පඤ්චසු ො කාමතගණසු චිත්තස්ස ගෙොස්සග්ග ො
ගෙොස්සග් ානුප්පදානං කුසලානං ො ධම්මානං භාෙනාය අසක්කච්චකිරියතා
අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා ඔලීනවුත්තිතා නික්ඛිත්තඡන්දතා
නික්ඛිත්තධුරතා අනාගසෙනා අභාෙනා අබ්හුලීකම්මං අනධිට්ඨානං 

අනනුගයොග ොපමාගදො, ගයොඑෙරූගපොපමාගදොපමජ්ජනාපමජ්ජිතත්තං– අයං

වුච්චති ‘‘පමාගදො’’. 

(30) ථම්කභො 
847. තත්ථ කතගමො ථම්ගභො? ගයො ථම්ගභො ථම්භනා ථම්භිතත්තං

කක්ඛළයං ාරුසියංඋජුචිත්තතාඅමුදුතා– අයංවුච්චති‘‘ථම්ගභො’’. 

(31) සාරම්කභො 
848. තත්ථ කතගමොසාරම්ගභො? ගයොසාරම්ගභොපටිසාරම්ගභොසාරම්භනා

පටිසාරම්භනා පටිසාරම්භිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘සාරම්ගභො’’. 

(32) අත්රිච්ඡතා 
849. තත්ථ කතමා අත්රිච්ඡතා? 

ඉතරීතරචීෙරපිණ්ෙපාතගසනාසනගිලානප්පච්චයගභසජ්ජපරික්ඛාගරහි පඤ්චහි

ොකාමතගණහිඅසන්තුට්ඨස්සභිගයයොකමයතා, යාඑෙරූපාඉච්ඡාඉච්ඡා තා

අත්රිච්ඡතාරාග ොසාරාග ො චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘අත්රිච්ඡතා’’. 
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(33) මහිච්ඡතා 
850. තත්ථ කතමා මහිච්ඡතා? 

ඉතරීතරචීෙරපිණ්ෙපාතගසනාසනගිලානප්පච්චයගභසජ්ජපරික්ඛාගරහිපඤ්චහි

ො කාමතගණහිඅසන්තුට්ඨස්සභිගයයොකමයතා, යාඑෙරූපාඉච්ඡාඉච්ඡා තා

මහිච්ඡතා රාග ොසාරාග ොචිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘මහිච්ඡතා’’. 

(34) පාපිච්ඡතා 
851. තත්ථ කතමා පාපිච්ඡතා? ඉගධකච්ගචො අස්සද්ගධො සමාගනො

‘‘සද්ගධොති මං ජගනො ජානාතූ’’ති ඉච්ඡති, දුස්සීගලො සමාගනො ‘‘සීලොති මං

ජගනො ජානාතූ’’ති ඉච්ඡති, අප්පස්සුගතො සමාගනො ‘‘බ්හුස්සුගතොති මං ජගනො

ජානාතූ’’ති ඉච්ඡති, සඞ් ණිකාරාගමො සමාගනො ‘‘පවිවිත්ගතොති මං ජගනො

ජානාතූ’’තිඉච්ඡති, කුසීගතොසමාගනො‘‘ආරද්ධවීරිගයොතිමංජගනොජානාතූ’’ති

ඉච්ඡති, මුට්ඨස්සතීසමාගනො‘‘උපට්ඨිතස්සතීතිමංජගනොජානාතූ’’තිඉච්ඡති, 

අසමාහිගතො සමාගනො ‘‘සමාහිගතොති මං ජගනො ජානාතූ’’ති ඉච්ඡති, 

දුප්පඤ්ගඤො සමාගනො ‘‘පඤ්ඤොති මං ජගනො ජානාතූ’’ති ඉච්ඡති, 

අඛීණාසගෙො සමාගනො ‘‘ඛීණාසගෙොති මං ජගනො ජානාතූ’’ති ඉච්ඡති – යා

එෙරූපා ඉච්ඡා ඉච්ඡා තා පාපිච්ඡතා රාග ො සාරාග ො චිත්තස්ස සාරාග ො – 

අයංවුච්චති‘‘පාපිච්ඡතා’’. 

(35) සිඞ්ගං 
852. තත්ථ කතමං සිඞ් ං? යං සිඞ් ං සිඞ් ාරතා චාතුරතා චාතුරියං

පරික්ඛත්තතාපාරික්ඛත්තියං– ඉදංවුච්චති‘‘සිඞ් ං’’. 

(36) තින්තිණං 
853. තත්ථ කතමං තින්තිණං? යං තින්තිණං තින්තිණායනා

තින්තිණායිතත්තං ගලොලුප්පං ගලොලුප්පායනා ගලොලුප්පායිතත්තං

පුච්ඡඤ්ජිකතාසාධුකමයතා– ඉදං වුච්චති‘‘තින්තිණං’’. 

(37) චාපලයං 
854. තත්ථ කතමං චාපලයං? චීෙරමණ්ෙනා පත්තමණ්ෙනා

ගසනාසනමණ්ෙනා ඉමස්ස ො පූතිකායස්ස බ්ාහිරානං ො පරික්ඛාරානං
මණ්ෙනා විභූසනා ගකළනා පරිගකළනා ගිද්ධිකතා ගිද්ධිකත්තං චපලතා

චාපලයං– ඉදංවුච්චති‘‘චාපලයං’’. 
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(38) අසභාගවුත්ති 
855. තත්ථකතමං අසභා වුත්ති? මාතරිොපිතරිොගජට්ගඨොභාතරිො

ආචරිගයසුොඋපජ්ඣාගයො බුද්ගධොසාෙගකසුොඅඤ්ඤතරඤ්ඤතගරසු
 රුට්ඨානිගයසුවිප්පටිකූලග් ාහිතා විපච්චනීකසාතතාඅනාදරියං අනාදරියතා

අ ාරෙතාඅප්පතිස්සෙතා– අයංවුච්චති‘‘අසභා වුත්ති’’. 

(39) අරති 
856. තත්ථ කතමා අරති? පන්ගතසු ො ගසනාසගනසු

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරසු ො අධිකුසගලසු ධම්ගමසු අරති අරතිතා අනභිරති

අනභිරමණාඋක්කණ්ඨිතා පරිතස්සිතා–අයංවුච්චති ‘‘අරති’’. 

(40) තන්දී 
857. තත්ථකතමා තන්දී? යාතන්දී තන්දියනා තන්දිමනකතාආලසයං

ආලසයායනාආලසයායිතත්තං– අයං වුච්චති‘‘තන්දී’’. 

(41) විජම්භිතා 
858. තත්ථ කතමා විජම්භිතා? යාකායස්ස ජම්භනා විජම්භනාආනමනා

විනමනා සන්නමනාපණමනාබ්යාධියකං– අයංවුච්චති‘‘විජම්භිතා’’. 

(42) භත්තසම්මකදො 
859. තත්ථ කතගමො භත්තසම්මගදො? යා භුත්තාවිස්ස භත්තමුච්ඡා

භත්තකිලමගථො භත්තපරිළාගහො කායදුට්ඨුල්ලං – අයං වුච්චති

‘‘භත්තසම්මගදො’’. 

(43) කචතකසොචලීනත්තං 
860. තත්ථ කතමං ගචතගසො ච ලීනත්තං? යා චිත්තස්ස අකලයතා

අකම්මඤ්ඤතා ඔලීයනා සල්ලීයනා ලීනං ලීයනා ලීයිතත්තං ථිනං ථීයනා

ථීයිතත්තංචිත්තස්ස– ඉදංවුච්චති‘‘ගචතගසොච ලීනත්තං’’. 

(44) කුහනා 
861. තත්ථ කතමා කුහනා? ලාභසක්කාරසිගලොකසන්නිස්සිතස්ස

පාපිච්ඡස්ස ඉච්ඡාපකතස්ස පච්චයපටිගසෙනසඞ්ඛාගතන 

[පච්චයපටිගසධනසඞ්ඛාගතන(සී.)] ො සාමන්තජප්පිගතනොඉරියාපථස්සො

අඨපනා [ආඨපනා (ක.)] ඨපනා සණ්ඨපනා භාකුටිතා භාකුටියං කුහනා

කුහායනාකුහිතත්තං– අයංවුච්චති ‘‘කුහනා’’. 
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(45) ලපනා 
862. තත්ථ කතමා ලපනා? ලාභසක්කාරසිගලොකසන්නිස්සිතස්ස

පාපිච්ඡස්ස ඉච්ඡාපකතස්සයාපගරසංආලපනාලපනාසල්ලපනාඋල්ලපනා
සමුල්ලපනා උන්නහනා සමුන්නහනා උක්කාචනා සමුක්කාචනා

අනුප්පියභාණිතා චාටුකමයතා මුග් සූපයතා පාරිභටයතා – අයං වුච්චති

‘‘ලපනා’’. 

(46) කනමිත්තිෙතා 
863. තත්ථ කතමා ගනමිත්තිකතා? ලාභසක්කාරසිගලොකසන්නිස්සිතස්ස

පාපිච්ඡස්ස ඉච්ඡාපකතස්ස යං පගරසං නිමිත්තං නිමිත්තකම්මං ඔභාගසො

ඔභාසකම්මං සාමන්තජප්පාපරිකථා– අයංවුච්චති‘‘ගනමිත්තිකතා’’. 

(47) නිප්කපසිෙතා 
864. තත්ථ කතමා නිප්ගපසිකතා? ලාභසක්කාරසිගලොකසන්නිස්සිතස්ස

පාපිච්ඡස්ස ඉච්ඡාපකතස්ස යා පගරසං අක්ගකොසනා ෙම්භනා  රහණා
උක්ගඛපනා සමුක්ගඛපනා ඛිපනා සඞ්ඛිපනා පාපනා සම්පාපනා

අෙණ්ණහාරිකාපරපිට්ඨිමංසිකතා– අයංවුච්චති‘‘නිප්ගපසිකතා’’. 

(48) ලාකභනලාභංනිජිගීසනතා 
865. තත්ථ කතමා ලාගභන ලාභං නිජිගීසනතා? 

ලාභසක්කාරසිගලොකසන්නිස්සිගතො පාපිච්ගඡො ඉච්ඡාපකගතො ඉගතො ලද්ධං

ආමිසංඅමුත්රහරතිඅමුත්රොලද්ධංආමිසංඉධආහරති, යාඑෙරූපාආමිසස්ස 

එට්ඨි  ගෙට්ඨි පරිගයට්ඨි එසනා  ගෙසනා පරිගයසනා – අයං වුච්චති

‘‘ලාගභනලාභං නිජිගීසනතා’’. 

(49) කසකයයොහමස්මීතිමාකනො 
866. තත්ථකතගමො ගසගයයොහමස්මීතිමාගනො? ඉගධකච්ගචොජාතියාො

ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො ෙණ්ණගපොක්ඛරතාය ො ධගනන ො
අජ්ගඣගනන ො කම්මායතගනන ො සිප්පායතගනන ො විජ්ජාට්ඨාගනන 

[විජ්ජට්ඨාගනන(සයා.)] ොසුගතනො පටිභාගනනොඅඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන

ෙත්ථුනා මානං ජප්ගපති, ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං

උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං 

වුච්චති‘‘ගසගයයොහමස්මීතිමාගනො’’. 
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(50) සදිකසොහමස්මීතිමාකනො 
867. තත්ථ කතගමො සදිගසොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො ජාතියා ො

ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො ෙණ්ණගපොක්ඛරතාය ො ධගනන ො
අජ්ගඣගනනො කම්මායතගනනොසිප්පායතගනනො විජ්ජාට්ඨාගනනො 

සුගතන ො පටිභාගනන ො අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා මානං ජප්ගපති, 
ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නාගමො ධගජො

සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං වුච්චති ‘‘සදිගසොහමස්මීති

මාගනො’’. 

(51) හීකනොහමස්මීතිමාකනො 
868. තත්ථ කතගමො හීගනොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො ජාතියා ො

ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො ෙණ්ණගපොක්ඛරතාය ො ධගනන ො
අජ්ගඣගනනොකම්මායතගනනොසිප්පායතගනනො විජ්ජාට්ඨාගනනො

සුගතනොපටිභාගනනොඅඤ්ඤතරඤ්ඤතගරනෙත්ථුනාඔමානංජප්ගපති, 
ගයො එෙරූගපො ඔමාගනො ඔමඤ්ඤනා ඔමඤ්ඤිතත්තං හීළනා ඔහීළනා

ඔහීළතත්තං අත්තුඤ්ඤා අත්තෙඤ්ඤා අත්තපරිභගෙො – අයං වුච්චති

‘‘හීගනොහමස්මීතිමාගනො’’. 

(52) කසයයස්සකසකයයොහමස්මීතිමාකනො 
869. තත්ථ කතගමොගසයයස්සගසගයයොහමස්මීතිමාගනො? ඉගධකච්ගචො

ගසගයයො ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො
ෙණ්ණගපොක්ඛරතාය ො ධගනන ො අජ්ගඣගනන ො කම්මායතගනන ො
සිප්පායතගනන ො විජ්ජාට්ඨාගනන ො සුගතන ො පටිභාගනන ො 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා පගරහි ගසයයං අත්තානං දහති; ගසො තං

නිස්සාය මානං ජප්ගපති. ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං

උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං

වුච්චති ‘‘ගසයයස්සගසගයයොහමස්මීතිමාගනො’’. 

(53) කසයයස්සසදිකසොහමස්මීතිමාකනො 
870. තත්ථ කතගමො ගසයයස්ස සදිගසොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො

ගසගයයො ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො
ෙණ්ණගපොක්ඛරතාය ො ධගනන ො අජ්ගඣගනන ො කම්මායතගනන ො
සිප්පායතගනන ො විජ්ජාට්ඨාගනන ො සුගතන ො පටිභාගනන ො

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා පගරහි සදිසං අත්තානං දහති; ගසො තං

නිස්සාය මානං ජප්ගපති. ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං
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උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං

වුච්චති‘‘ගසයයස්සසදිගසොහමස්මීතිමාගනො’’. 

(54) කසයයස්සහීකනොහමස්මීතිමාකනො 
871. තත්ථ කතගමො ගසයයස්ස හීගනොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො

ගසගයයො ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො 
ෙණ්ණගපොක්ඛරතාය ො ධගනන ො අජ්ගඣගනන ො කම්මායතගනන ො
සිප්පායතගනන ො විජ්ජාට්ඨාගනන ො සුගතන ො පටිභාගනන ො 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරනෙත්ථුනාපගරහිහීනංඅත්තානංදහති; ගසොතංනිස්සාය

ඔමානං ජප්ගපති. ගයොඑෙරූගපොඔමාගනොඔමඤ්ඤනාඔමඤ්ඤිතත්තංහීළනා

ඔහීළනාඔහීළතත්තං අත්තුඤ්ඤාඅත්තෙඤ්ඤාඅත්තපරිභගෙො– අයංවුච්චති

‘‘ගසයයස්සහීගනොහමස්මීති මාගනො’’. 

(55) සදිසස්සකසකයයොහමස්මීතිමාකනො 
872. තත්ථ කතගමො සදිසස්ස ගසගයයොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො

සදිගසො ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො…ගප.… 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා පගරහි ගසයයං අත්තානං දහති; ගසො තං

නිස්සාය මානං ජප්ගපති. ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා 

මඤ්ඤිතත්තං…ගප.… ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං වුච්චති ‘‘සදිසස්ස 

ගසගයයොහමස්මීතිමාගනො’’. 

(56) සදිසස්සසදිකසොහමස්මීතිමාකනො 
873. තත්ථ කතගමො සදිසස්ස සදිගසොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො

සදිගසො ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො…ගප.… 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා පගරහි සදිසං අත්තානං දහති; ගසො තං 

නිස්සාය මානං ජප්ගපති. ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං

උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං

වුච්චති‘‘සදිසස්සසදිගසොහමස්මීති මාගනො’’. 

(57) සදිසස්සහීකනොහමස්මීතිමාකනො 
874. තත්ථ කතගමො සදිසස්ස හීගනොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො

සදිගසො ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො…ගප.… 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරනෙත්ථුනාපගරහිහීනං අත්තානංදහති; ගසොතංනිස්සාය

ඔමානංජප්ගපති. ගයොඑෙරූගපොඔමාගනොඔමඤ්ඤනා ඔමඤ්ඤිතත්තංහීළනා

ඔහීළනාඔහීළතත්තංඅත්තුඤ්ඤාඅත්තෙඤ්ඤාඅත්තපරිභගෙො– අයං වුච්චති

‘‘සදිසස්සහීගනොහමස්මීතිමාගනො’’. 
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(58) හීනස්සකසකයයොහමස්මීතිමාකනො 
875. තත්ථ කතගමො හීනස්ස ගසගයයොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො

හීගනො ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො…ගප.… 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා පගරහි ගසයයං අත්තානං දහති; ගසො තං

නිස්සාය මානං ජප්ගපති. ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං

උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං

වුච්චති ‘‘හීනස්සගසගයයොහමස්මීතිමාගනො’’. 

(59) හීනස්සසදිකසොහමස්මීතිමාකනො 
876. තත්ථ කතගමො හීනස්ස සදිගසොහමස්මීති මාගනො? ඉගධකච්ගචො

හීගනො ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො…ගප.… 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා පගරහි සදිසං අත්තානං දහති; ගසො තං

නිස්සාය මානං ජප්ගපති. ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං

උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං 

වුච්චති‘‘හීනස්සසදිගසොහමස්මීතිමාගනො’’. 

(60) හීනස්සහීකනොහමස්මීතිමාකනො 
877. තත්ථකතගමො හීනස්සහීගනොහමස්මීතිමාගනො? ඉගධකච්ගචොහීගනො

ගහොති ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො…ගප.… 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා පගරහි සදිසං අත්තානං දහති; ගසො තං 

නිස්සාය ඔමානං ජප්ගපති. ගයො එෙරූගපො ඔමාගනො ඔමඤ්ඤනා
ඔමඤ්ඤිතත්තං හීළනා ඔහීළනා ඔහීළතත්තං අත්තුඤ්ඤා අත්තෙඤ්ඤා

අත්තපරිභගෙො– අයං වුච්චති‘‘හීනස්සහීගනොහමස්මීතිමාගනො’’. 

(61) මාකනො 
878. තත්ථ කතගමො මාගනො? ගයො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං

උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං

වුච්චති‘‘මාගනො’’. 

(62) අතිමාකනො 
879. තත්ථකතගමො අතිමාගනො? ඉගධකච්ගචොජාතියාොග ොත්ගතනො

ගකොලපුත්තිගයන ො…ගප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා පගරහි

අත්තානං අතිමඤ්ඤති. ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං

උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො ගකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං 

වුච්චති‘‘අතිමාගනො’’. 
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(63) මානාතිමාකනො 
880. තත්ථකතගමො මානාතිමාගනො? ඉගධකච්ගචොජාතියාොග ොත්ගතන

ොගකොලපුත්තිගයනො…ගප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරනෙත්ථුනාපුබ්බ්කාලං

පගරහි සදිසං අත්තානං දහති, අපරකාලං අත්තානං ගසයයං දහති. ගයො
එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නාගමො ධගජො 

සම්පග් ාගහොගකතුකමයතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘මානාතිමාගනො’’. 

(64) ඔමාකනො 
881. තත්ථකතගමො ඔමාගනො? ඉගධකච්ගචො ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො

ගකොලපුත්තිගයන ො ෙණ්ණගපොක්ඛරතාය ො ධගනන ො අජ්ගඣගනන ො
කම්මායතගනන ො සිප්පායතගනන ො විජ්ජාට්ඨාගනන ො සුගතන ො

පටිභාගනන ො අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා ඔමානං ජප්ගපති. ගයො
එෙරූගපොඔමාගනොඔමඤ්ඤනාඔමඤ්ඤිතත්තංහීළනාඔහීළනාඔහීළතත්තං

අත්තුඤ්ඤා අත්තෙඤ්ඤාඅත්තපරිභගෙො– අයංවුච්චති‘‘ඔමාගනො’’. 

(65) අධිමාකනො 
882. තත්ථ කතගමො අධිමාගනො? අප්පත්ගත පත්තසඤ්ඤිතා, අකගත

කතසඤ්ඤිතා, අනධි ගතඅධි තසඤ්ඤිතා, අසච්ඡිකගතසච්ඡිකතසඤ්ඤිතා, 
ගයො එෙරූගපො මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නාගමො ධගජො

සම්පග් ාගහොගකතුකමයතාචිත්තස්ස– අයං වුච්චති‘‘අධිමාගනො’’. 

(66) අස්මිමාකනො 
883. තත්ථ කතගමොඅස්මිමාගනො? රූපංඅස්මීතිමාගනො, අස්මීතිඡන්ගදො, 

අස්මීති අනුසගයො, ගෙදනා…ගප.… සඤ්ඤා…ගප.… සඞ්ඛාරා…ගප.… 

විඤ්ඤාණංඅස්මීතිමාගනො, අස්මීතිඡන්ගදො, අස්මීතිඅනුසගයො, ගයොඑෙරූගපො
මාගනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො

ගකතුකමයතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘අස්මිමාගනො’’. 

(67) මිච්ඡාමාකනො 
884. තත්ථ කතගමො මිච්ඡාමාගනො? ඉගධකච්ගචො පාපගකන ො

කම්මායතගනනපාපගකනොසිප්පායතගනනපාපගකනො විජ්ජාට්ඨාගනන
පාපගකන ො සුගතන පාපගකන ො පටිභාගනන පාපගකන ො සීගලන
පාපගකන ො ෙගතන පාපගකන ො සීලබ්බ්ගතන පාපිකාය ො දිට්ඨියා

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා මානං ජප්ගපති, ගයො එෙරූගපො මාගනො
මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නාගමො ධගජො සම්පග් ාගහො 

ගකතුකමයතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘මිච්ඡාමාගනො’’. 
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(68) ඤාතිවිතක්කෙො 
885. තත්ථ කතගමො ඤාතිවිතක්ගකො? ඤාතගක ආරබ්භ ග හසිගතො

තක්ගකොවිතක්ගකොමිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයං වුච්චති‘‘ඤාතිවිතක්ගකො’’. 

(69) ජනපදවිතක්කෙො 
886. තත්ථ කතගමො ජනපදවිතක්ගකො? ජනපදං ආරබ්භ ග හසිගතො

තක්ගකොවිතක්ගකො මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති‘‘ජනපදවිතක්ගකො’’. 

(70) අමරවිතක්කෙො 
887. තත්ථ කතගමො අමරවිතක්ගකො? දුක්කරකාරිතාපටිසංයුත්ගතො ො

දිට්ඨි තපටිසංයුත්ගතොොග හසිගතො තක්ගකොවිතක්ගකොමිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– 

අයංවුච්චති‘‘අමරවිතක්ගකො’’. 

(71) පරානුද්දයතාපටිසංයුත්කතොවිතක්කෙො 
888. තත්ථ කතගමොපරානුද්දයතාපටිසංයුත්ගතොවිතක්ගකො? ඉගධකච්ගචො

ගිහීහි සංසට්ගඨො විහරති සහනන්දී සහගසොකී, සුඛිගතසු සුඛිගතො, දුක්ඛිගතසු

දුක්ඛිගතො, උප්පන්ගනසුකිච්චකරණීගයසුඅත්තනාොගයො ංආපජ්ජති. ගයො 

තත්ථ ග හසිගතො තක්ගකො විතක්ගකො මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො – අයං වුච්චති 

‘‘පරානුද්දයතාපටිසංයුත්ගතොවිතක්ගකො’’. 

(72) ලාභාදිපටිසංයුත්කතොවිතක්කෙො 
889. තත්ථ කතගමො ලාභසක්කාරසිගලොකපටිසංයුත්ගතො විතක්ගකො? 

ලාභසක්කාරසිගලොකං ආරබ්භ ග හසිගතො තක්ගකො විතක්ගකො

මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො – අයං වුච්චති ‘‘ලාභසක්කාරසිගලොකපටිසංයුත්ගතො 

විතක්ගකො’’. 

(73) අනෙඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්කතොවිතක්කෙො 
890. තත්ථ කතගමො අනෙඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්ගතො විතක්ගකො? 

ඉගධකච්ගචො ජාතියා ො ග ොත්ගතන ො ගකොලපුත්තිගයන ො
ෙණ්ණගපොක්ඛරතාය ො ධගනන ො අජ්ගඣගනන ො කම්මායතගනන ො
සිප්පායතගනන ො විජ්ජාට්ඨාගනන ො සුගතන ො පටිභාගනන ො

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන ෙත්ථුනා මා මං පගර අෙජානිංසූති. ගයො තත්ථ

ග හසිගතො තක්ගකො විතක්ගකො මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො – අයං වුච්චති

‘‘අනෙඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්ගතො විතක්ගකො’’. 

එකකං. 
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2. දුෙනිද්කදකසො 

(1) කෙොකධොචඋපනාකහොච 
891. (ක) තත්ථ කතගමො ගකොගධො? ගයො ගකොගධො කුජ්ඣනා

කුජ්ඣිතත්තං ගදොගසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා
බ්යාපජ්ජිතත්තං විගරොගධො පටිවිගරොගධො චණ්ඩික්කං අසුගරොගපො 

අනත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘ගකොගධො’’. 

(ඛ) තත්ථ කතගමො උපනාගහො? පුබ්බ්කාලං ගකොගධො, අපරකාලං

උපනාගහො. ගයො එෙරූගපොඋපනාගහොඋපනය්හනාඋපනය්හිතත්තංඅට්ඨපනා

ඨපනා සණ්ඨපනා අනුසංසන්දනා අනුප්පබ්න්ධනා දළ්හීකම්මං ගකොධස්ස – 

අයං වුච්චති‘‘උපනාගහො’’. 

(2) මක්කඛොචපළාකසොච 
892. (ක) තත්ථ කතගමො මක්ගඛො? ගයො මක්ගඛො මක්ඛායනා

මක්ඛායිතත්තං [මක්ඛියනා මක්ඛියිතත්තං(සී. ක.)] නිට්ඨුරියංනිට්ඨුරියකම්මං

– අයංවුච්චති ‘‘මක්ගඛො’’. 

(ඛ) තත්ථ කතගමො පළාගසො? ගයො පළාගසො පළාසායනා [පලාසායනා

පලාසායිතත්තං (සයා.)] පළාසාහාගරො විොදට්ඨානං යු ග් ාගහො

අප්පටිනිස්සග්ග ො– අයංවුච්චති‘‘පළාගසො’’. 

(3) ඉස්සාචමච්ඡරියඤ්ච 
893. (ක) තත්ථ කතමා ඉස්සා? යා

පරලාභසක්කාර රුකාරමානනෙන්දනපූජනාසු ඉස්සා ඉස්සායනා

ඉස්සායිතත්තංඋසූයාඋසූයනාඋසූයිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘ඉස්සා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමං මච්ඡරියං? පඤ්ච මච්ඡරියානි – ආොසමච්ඡරියං, 

කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, ෙණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං. යං එෙරූපං
මච්ගඡරං මච්ඡරායනා මච්ඡරායිතත්තං ගෙවිච්ඡං කදරියං කටුකඤ්චුකතා

අග් හිතත්තං [පග් හිතත්තං (සී. ක.) ධ. ස. 1127] චිත්තස්ස – ඉදං වුච්චති 

‘‘මච්ඡරියං’’. 

(4) මායාචසාකඨයයඤ්ච 
894. (ක) තත්ථ කතමා මායා? ඉගධකච්ගචොකාගයන දුච්චරිතං චරිත්ො, 

ොචාය දුච්චරිතං චරිත්ො, මනසා දුච්චරිතං චරිත්ො තස්ස පටිච්ඡාදනගහතුං

පාපිකං ඉච්ඡං පණිදහති. ‘‘මා මං ජඤ්ඤා’’ති ඉච්ඡති. ‘‘මා මං ජඤ්ඤා’’ති
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සඞ්කප්ගපති. ‘‘මාමංජඤ්ඤා’’තිොචං භාසති. ‘‘මා මංජඤ්ඤා’’තිකාගයන

පරක්කමති. යාඑෙරූපාමායා මායාවිතාඅච්චාසරාෙඤ්චනානිකතිවිකිරණා
පරිහරණාගූහනාපරිගූහනාඡාදනා පටිච්ඡාදනාඅනුත්තානීකම්මංඅනාවිකම්මං

ගෙොච්ඡාදනාපාපකිරියා– අයංවුච්චති ‘‘මායා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමං සාගඨයයං? ඉගධකච්ගචො සගඨො ගහොති පරිසගඨො. යං

තත්ථ සඨං සඨතා සාගඨයයං කක්කරතා කක්කරියං [කක්ඛළතා කක්ඛළයං

(සයා.)] පරික්ඛත්තතා පාරික්ඛත්තියං– ඉදංවුච්චති‘‘සාගඨයයං’’. 

(5) අවිජ්ජාචභෙතණ්හාච 
895. (ක) තත්ථ කතමා අවිජ්ජා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයං වුච්චති‘‘අවිජ්ජා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා භෙතණ්හා? ගයො භගෙසු භෙච්ඡන්ගදො භෙරාග ො

භෙනන්දී භෙතණ්හාභෙසිගනගහොභෙපරිළාගහොභෙමුච්ඡාභෙජ්ගඣොසානං– 

අයංවුච්චති ‘‘භෙතණ්හා’’. 

(6) භෙදිට්ඨිචවිභෙදිට්ඨිච 
896. (ක) තත්ථ කතමාභෙදිට්ඨි? ‘‘භවිස්සතිඅත්තාච ගලොගකොචා’’ති– 

යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති 

‘‘භෙදිට්ඨි’’. 

(ඛ) තත්ථකතමාවිභෙදිට්ඨි? ‘‘නභවිස්සතිඅත්තාචගලොගකොචා’’ති – යා

එෙරූපාදිට්ඨිදිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො– අයංවුච්චති විභෙදිට්ඨි. 

(7) සස්සතදිට්ඨිචඋච්කඡදදිට්ඨිච 
897. (ක) තත්ථ කතමා සස්සතදිට්ඨි? ‘‘සස්සගතො අත්තා ච ගලොගකො

චා’’ති– යාඑෙරූපාදිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො– අයංවුච්චති

‘‘සස්සතදිට්ඨි’’. 

(ඛ) තත්ථකතමාඋච්ගඡදදිට්ඨි? ‘‘උච්ඡිජ්ජිස්සතිඅත්තාච ගලොගකොචා’’ති

– යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති 

‘‘උච්ගඡදදිට්ඨි’’. 
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(8) අන්තොදිට්ඨිචඅනන්තොදිට්ඨිච 
898. (ක) තත්ථ කතමාඅන්තොදිට්ඨි? ‘‘අන්තොඅත්තාචගලොගකොචා’’ති

– යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති 

‘‘අන්තොදිට්ඨි’’. 

(ඛ) තත්ථකතමාඅනන්තොදිට්ඨි? ‘‘අනන්තොඅත්තාචගලොගකො චා’’ති

– යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති

‘‘අනන්තොදිට්ඨි’’. 

(9) පුබ්බ්න්තානුදිට්ඨිචඅපරන්තානුදිට්ඨිච 
899. (ක) තත්ථ කතමා පුබ්බ්න්තානුදිට්ඨි? පුබ්බ්න්තං ආරබ්භ යා

උප්පජ්ජති දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති

‘‘පුබ්බ්න්තානුදිට්ඨි’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමාඅපරන්තානුදිට්ඨි? අපරන්තං ආරබ්භයාඋප්පජ්ජතිදිට්ඨි

දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො– අයංවුච්චති ‘‘අපරන්තානුදිට්ඨි’’. 

(10) අහිරිෙඤ්චඅකනොත්තප්පඤ්ච 
900. (ක) තත්ථ කතමංඅහිරිකං? යංනහිරීයතිහිරියිතබ්ගබ්න, නහිරීයති

පාපකානංඅකුසලානංධම්මානං සමාපත්තියා– ඉදංවුච්චති‘‘අහිරිකං’’. 

(ඛ) තත්ථකතමංඅගනොත්තප්පං? යංනඔත්තප්පති ඔත්තප්පිතබ්ගබ්නන

ඔත්තප්පති පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා – ඉදං වුච්චති

‘‘අගනොත්තප්පං’’. 

(11) කදොෙචස්සතාචපාපමිත්තතාච 
901. (ක) තත්ථ කතමා ගදොෙචස්සතා? සහධම්මිගක වුච්චමාගන

ගදොෙචස්සායං ගදොෙචස්සියං ගදොෙචස්සතා විප්පටිකුලග් ාහිතා

විපච්චනීකසාතතා අනාදරියං අනාදරතා අ ාරෙතා අප්පතිස්සෙතා – අයං

වුච්චති‘‘ගදොෙචස්සතා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා පාපමිත්තතා? ගය ගත පුග් ලා අස්සද්ධා දුස්සීලා

අප්පස්සුතා මච්ඡරිගනො දුප්පඤ්ඤා, යා ගතසං ගසෙනානිගසෙනා සංගසෙනා

භජනා සම්භජනා භත්ති සම්භත්ති සම්පෙඞ්කතා – අයං වුච්චති 

‘‘පාපමිත්තතා’’. 
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(12) අනජ්ජකෙොචඅමද්දකෙොච 
902. (ක) තත්ථ කතගමො අනජ්ජගෙො? ගයො අනජ්ජගෙො අනජ්ජෙතා

ජිම්හතාෙඞ්කතාකුටිලතා– අයංවුච්චති ‘‘අනජ්ජගෙො’’. 

(ඛ) තත්ථකතගමොඅමද්දගෙො? යාඅමුදුතා අමද්දෙතාකක්ඛළයං ාරුසියං

කක්ඛළතාකඨිනතා [කථිනතා(සයා. ක.)] උජුචිත්තතාඅමුදුතා– අයංවුච්චති

‘‘අමද්දගෙො’’. 

(13) අක්ඛන්තිචඅකසොරච්චඤ්ච 
903. (ක) තත්ථ කතමා අක්ඛන්ති? යා අක්ඛන්ති අක්ඛමනතා 

අනධිොසනතාචණ්ඩික්කංඅසුගරොගපොඅනත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති 

‘‘අක්ඛන්ති’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමං අගසොරච්චං? කායිගකො වීතික්කගමො ොචසිගකො

වීතික්කගමො කායිකොචසිගකො වීතික්කගමො – ඉදං වුච්චති ‘‘අගසොරච්චං’’. 

සබ්බ්ම්පිදුස්සීලයං අගසොරච්චං. 

(14) අසාඛලයඤ්චඅප්පටිසන්ථාකරොච 
904. (ක) තත්ථ කතමං අසාඛලයං? යා සා ොචා කණ්ෙකා කක්කසා

පරකටුකාපරාභිසජ්ජනීගකොධසාමන්තා අසමාධිසංෙත්තනිකාතථාරූපිංොචං

භාසිතා ගහොති. යා තත්ථ අසණ්හොචතා අසඛිලොචතා  රුසොචතා – ඉදං

වුච්චති‘‘අසාඛලයං’’. 

(ඛ) තත්ථ කතගමො අප්පටිසන්ථාගරො [අප්පටිසන්ධාගරො (ක.)]? ද්ගෙ

පටිසන්ථාරා – ආමිසපටිසන්ථාගරො ච ධම්මපටිසන්ථාගරො ච. ඉගධකච්ගචො

අප්පටිසන්ථාරගකොගහොතිආමිසපටිසන්ථාගරනො ධම්මපටිසන්ථාගරනො– 

අයංවුච්චති‘‘අප්පටිසන්ථාගරො’’. 

(15) ඉන්ද්රිකයසුඅතත්තද්ොරතාචකභොජකනඅමත්තඤ්ඤුතාච 
905. (ක) තත්ථ කතමාඉන්ද්රිගයසුඅතත්තද්ොරතා? ඉගධකච්ගචොචක්ඛුනා

රූපං දිස්ො නිමිත්තග් ාහී ගහොති අනුබ්යඤ්ජනග් ාහී. යත්ොධිකරණගමනං
චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතංවිහරන්තං අභිජ්ඣාගදොමනස්සා පාපකාඅකුසලාධම්මා

අන්ොස්සගෙයුං, තස්ස සංෙරාය න පටිපජ්ජති, න රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 

චක්ඛුන්ද්රිගයන සංෙරං ආපජ්ජති. ගසොගතනසද්දං සුත්ො…ගප.… ඝාගනන

 න්ධං ඝායිත්ො…ගප.… ජිව්හාය රසං සායිත්ො…ගප.… කාගයන 

ග ොට්ඨබ්බ්ං ඵුසිත්ො…ගප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය නිමිත්තග් ාහී ගහොති
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අනුබ්යඤ්ජනග් ාහී. යත්ොධිකරණගමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං 

අභිජ්ඣාගදොමනස්සාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්ොස්සගෙයුං, තස්සසංෙරාය

න පටිපජ්ජති, න රක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිගය න සංෙරං ආපජ්ජති. යා

ඉගමසංඡන්නංඉන්ද්රියානංඅතත්තිඅග ොපනාඅනාරක්ගඛො අසංෙගරො– අයං

වුච්චති‘‘ඉන්ද්රිගයසුඅතත්තද්ොරතා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා ගභොජගන අමත්තඤ්ඤුතා? ඉගධකච්ගචො අප්පටිසඞ්ඛා 

අගයොනිගසොආහාරංආහාගරති දොයමදායමණ්ෙනායවිභූසනාය. යාතත්ථ

අසන්තුට්ඨිතා අමත්තඤ්ඤුතා අප්පටිසඞ්ඛා ගභොජගන – අයං වුච්චති

‘‘ගභොජගනඅමත්තඤ්ඤුතා.’’ 

(16) මුට්ඨස්සච්චඤ්චඅසම්පජඤ්ඤඤ්ච 
906. (ක) තත්ථ කතමංමුට්ඨස්සච්චං? යාඅස්සතිඅනනුස්සතිඅප්පටිස්සති

අස්සති අස්සරණතා අධාරණතා පිලාපනතා සම්මුසනතා – ඉදං වුච්චති

‘‘මුට්ඨස්සච්චං’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමං අසම්පජඤ්ඤං? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– ඉදංවුච්චති‘‘අසම්පජඤ්ඤං’’. 

(17) සීලවිපත්තිචදිට්ඨිවිපත්තිච 
907. (ක) තත්ථ කතමා සීලවිපත්ති? ගයො කායිගකො වීතික්කගමො

ොචසිගකො වීතික්කගමො කායිකොචසිගකො වීතික්කගමො – අයං වුච්චති

‘‘සීලවිපත්ති’’. සබ්බ්ම්පිදුස්සීලයං සීලවිපත්ති. 

(ඛ) තත්ථකතමාදිට්ඨිවිපත්ති? ‘‘නත්ථිදින්නං, නත්ථි යිට්ඨං…ගප.… ගය

ඉමඤ්චගලොකංපරඤ්චගලොකංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ොපගෙගදන්තී’’ති – 

යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති

‘‘දිට්ඨිවිපත්ති’’. සබ්බ්ාපිමිච්ඡාදිට්ඨිදිට්ඨිවිපත්ති. 

(18) අජ්ඣත්තසංකයොජනඤ්චබ්හිද්ධාසංකයොජනඤ්ච 
908. (ක) තත්ථ කතමං අජ්ඣත්තසංගයොජනං? පඤ්ගචොරම්භාගියානි

සංගයොජනානි– අජ්ඣත්තසංගයොජනං. (ඛ) පඤ්චුද්ධම්භාගියානිසංගයොජනානි

– බ්හිද්ධාසංගයොජනං. 

දුකං. 
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3. තිෙනිද්කදකසො 

(1) තීණිඅකුසලමූලානි 
909. තත්ථ කතමානිතීණිඅකුසලමූලානි? ගලොගභො, ගදොගසො, ගමොගහො. 

(ක) තත්ථ කතගමො ගලොගභො? ගයො රාග ො සාරාග ො අනුනගයො
අනුගරොගධො නන්දී නන්දිරාග ො චිත්තස්ස සාරාග ො ඉච්ඡා මුච්ඡා
අජ්ගඣොසානං ග ගධො පරිග ගධො සඞ්ග ො පඞ්ගකො එජා මායා ජනිකා

සඤ්ජනනීසිබ්බිනීජාලිනීසරිතාවිසත්තිකාගසොතංවිසටා [විසදා (සී. ක.) ධ. 

ස. 1141] ආයූහනී [ආයූහිනී (ක.)] දුතියා පණිධි භෙගනත්ති ෙනං ෙනගථො

සන්ථගෙො [සන්ධගෙො (ක.)] සිගනගහො අගපක්ඛා පටිබ්න්ධු ආසා ආසීසනා 

ආසීසිතත්තං [ආසිංසනාආසිංසිතත්තං (සී. සයා.)] රූපාසා සද්දාසා  න්ධාසා
රසාසා ග ොට්ඨබ්බ්ාසා ලාභාසා ධනාසා පුත්තාසා ජීවිතාසා ජප්පා අභිජප්පා
ජප්පනා ජප්පිතත්තං ගලොලුප්පං ගලොලුප්පායනා ගලොලුප්පායිතත්තං 
පුච්ඡඤ්ජිකතා සාධුකමයතා අධම්මරාග ො විසමගලොගභො නිකන්ති නිකාමනා 
පත්ථනාපිහනාසම්පත්ථනාකාමතණ්හාභෙතණ්හාවිභෙතණ්හා රූපතණ්හා
අරූපතණ්හානිගරොධතණ්හාසද්දතණ්හාරූපතණ්හා න්ධතණ්හාරසතණ්හා 
ග ොට්ඨබ්බ්තණ්හා ධම්මතණ්හා ඔගඝො ගයොග ො  න්ගථො උපාදානංආෙරණං
නීෙරණං ඡදනං බ්න්ධනං උපක්කිගලගසො අනුසගයො පරියුට්ඨානං ලතා
ගෙවිච්ඡං දුක්ඛමූලං දුක්ඛනිදානං දුක්ඛප්පභගෙො මාරපාගසො මාරබ්ළසං
මාරවිසගයොතණ්හානදීතණ්හාජාලං තණ්හා ද්දුලංතණ්හාසමුද්ගදොඅභිජ්ඣා

ගලොගභොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘ගලොගභො’’. 

(ඛ) තත්ථ කතගමො ගදොගසො? ‘‘අනත්ථං ගම අචරී’’ති ආඝාගතො ජායති, 

‘‘අනත්ථං ගම චරතී’’ති ආඝාගතො ජායති, ‘‘අනත්ථං ගම චරිස්සතී’’ති

ආඝාගතො ජායති, ‘‘පියස්ස ගම මනාපස්ස අනත්ථං අචරි’’…ගප.… අනත්ථං

චරති…ගප.… ‘‘අනත්ථං චරිස්සතී’’ති ආඝාගතො ජායති, ‘‘අප්පියස්ස ගම

අමනාපස්සඅත්ථංඅචරි’’…ගප.… අත්ථං චරති…ගප.… ‘‘අත්ථංචරිස්සතී’’ති

ආඝාගතොජායති, අට්ඨාගනොපනආඝාගතොජායති. ගයො එෙරූගපොචිත්තස්ස
ආඝාගතො පටිඝාගතො පටිඝං පටිවිගරොගධො ගකොගපො පගකොගපො සම්පගකොගපො
ගදොගසොපගදොගසො සම්පගදොගසොචිත්තස්සබ්යාපත්තිමගනොපගදොගසොගකොගධො
කුජ්ඣනාකුජ්ඣිතත්තං ගදොගසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බ්යාපත්ති බ්යාපජ්ජනා 
බ්යාපජ්ජිතත්තං විගරොගධො පටිවිගරොගධො චණ්ඩික්කං අසුගරොගපො

අනත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘ගදොගසො’’. 

( ) තත්ථ කතගමො ගමොගහො? දුක්ගඛ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදගය

අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිගරොගධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා පටිපදාය
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අඤ්ඤාණං, පුබ්බ්න්ගත අඤ්ඤාණං, අපරන්ගත අඤ්ඤාණං, 

පුබ්බ්න්තාපරන්ගතඅඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පන්ගනසුධම්ගමසු

අඤ්ඤාණං, යංඑෙරූපංඅඤ්ඤාණංඅදස්සනං…ගප.… අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහො

අකුසලමූලං– අයංවුච්චති‘‘ගමොගහො’’. ඉමානිතීණි අකුසලමූලානි. 

(2) තකයොඅකුසලවිතක්ො 
910. තත්ථ කතගම තගයො අකුසලවිතක්කා? කාමවිතක්ගකො, 

බ්යාපාදවිතක්ගකො, විහිංසාවිතක්ගකො. 

(ක) තත්ථ කතගමො කාමවිතක්ගකො? කාමපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො

විතක්ගකො මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති‘‘කාමවිතක්ගකො’’. 

(ඛ) තත්ථ කතගමො බ්යාපාදවිතක්ගකො? බ්යාපාදපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො

විතක්ගකොමිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති ‘‘බ්යාපාදවිතක්ගකො’’. 

( ) තත්ථ කතගමො විහිංසාවිතක්ගකො? විහිංසාපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො

විතක්ගකොමිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති ‘‘විහිංසාවිතක්ගකො’’. ඉගමතගයො

අකුසලවිතක්කා. 

(3) තිස්කසොඅකුසලසඤ්ඤා 
911. තත්ථ කතමා තිස්ගසො අකුසලසඤ්ඤා? කාමසඤ්ඤා, 

බ්යාපාදසඤ්ඤා, විහිංසාසඤ්ඤා. 

(ක) තත්ථ කතමා කාමසඤ්ඤා? කාමපටිසංයුත්තා සඤ්ඤා සඤ්ජානනා 

සඤ්ජානිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘කාමසඤ්ඤා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා බ්යාපාදසඤ්ඤා? බ්යාපාදපටිසංයුත්තා සඤ්ඤා 

සඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං– අයංවුච්චති‘‘බ්යාපාදසඤ්ඤා’’. 

( ) තත්ථ කතමා විහිංසාසඤ්ඤා? විහිංසාපටිසංයුත්තා සඤ්ඤා 

සඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං – අයං වුච්චති ‘‘විහිංසාසඤ්ඤා’’. ඉමාතිස්ගසො 

අකුසලසඤ්ඤා. 

(4) තිස්කසොඅකුසලධාතුකයො 
912. තත්ථ කතමා තිස්ගසො අකුසලධාතුගයො? කාමධාතු, බ්යාපාදධාතු, 

විහිංසාධාතු. 
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තත්ථ කතමා කාමධාතු? කාමවිතක්ගකො කාමධාතු. බ්යාපාදවිතක්ගකො

බ්යාපාදධාතු. විහිංසාවිතක්ගකොවිහිංසාධාතු. 

(ක) තත්ථ කතගමො කාමවිතක්ගකො? කාමපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො

විතක්ගකො මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති‘‘කාමවිතක්ගකො’’. 

(ඛ) තත්ථ කතගමො බ්යාපාදවිතක්ගකො? බ්යාපාදපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො

විතක්ගකොමිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති ‘‘බ්යාපාදවිතක්ගකො’’. 

( ) තත්ථ කතගමො විහිංසාවිතක්ගකො? විහිංසාපටිසංයුත්ගතො තක්ගකො

විතක්ගකොමිච්ඡාසඞ්කප්ගපො– අයංවුච්චති ‘‘විහිංසාවිතක්ගකො’’. ඉමාතිස්ගසො

අකුසලධාතුගයො. 

(5) තීණිදුච්චරිතානි 
913. තත්ථ කතමානි තීණි දුච්චරිතානි? කායදුච්චරිතං, ෙචීදුච්චරිතං, 

මගනොදුච්චරිතං. 

(ක) තත්ථ කතමං කායදුච්චරිතං? පාණාතිපාගතො, අදින්නාදානං, 

කාගමසුමිච්ඡාචාගරො– ඉදංවුච්චති‘‘කායදුච්චරිතං’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමං ෙචීදුච්චරිතං? මුසාොගදො, පිසුණා ොචා,  රුසා ොචා, 

සම් ප්පලාගපො– ඉදංවුච්චති‘‘ෙචීදුච්චරිතං’’. 

( ) තත්ථකතමංමගනොදුච්චරිතං? අභිජ්ඣා, බ්යාපාගදො, මිච්ඡාදිට්ඨි– ඉදං

වුච්චති‘‘මගනොදුච්චරිතං’’. 

(ක- ) තත්ථ කතමං කායදුච්චරිතං? අකුසලං කායකම්මං කායදුච්චරිතං, 

අකුසලංෙචීකම්මංෙචීදුච්චරිතං, අකුසලංමගනොකම්මං මගනොදුච්චරිතං. 

තත්ථ කතමං අකුසලං කායකම්මං? අකුසලා කායසඤ්ගචතනා අකුසලං 

කායකම්මං, අකුසලා ෙචීසඤ්ගචතනා අකුසලං ෙචීකම්මං, අකුසලා

මගනොසඤ්ගචතනාඅකුසලං මගනොකම්මං. ඉමානිතීණිදුච්චරිතානි. 

(6) තකයොආසො 
914. තත්ථකතගම තගයොආසො? කාමාසගෙො, භොසගෙො, අවිජ්ජාසගෙො. 
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(ක) තත්ථකතගමොකාමාසගෙො? ගයොකාගමසුකාමච්ඡන්ගදොකාමරාග ො 
කාමනන්දී කාමතණ්හා කාමසිගනගහො කාමපරිළාගහො කාමමුච්ඡා 

කාමජ්ගඣොසානං– අයංවුච්චති‘‘කාමාසගෙො’’. 

(ඛ) තත්ථ කතගමො භොසගෙො? ගයො භගෙසු භෙච්ඡන්ගදො…ගප.… 

භෙජ්ගඣොසානං– අයංවුච්චති‘‘භොසගෙො’’. 

( ) තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාසගෙො? දුක්ගඛ අඤ්ඤාණං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගී ගමොගහො අකුසලමූලං – අයං වුච්චති ‘‘අවිජ්ජාසගෙො’’. ඉගම

තගයොආසො. 

(7) තීණිසංකයොජනානි 
915. තත්ථ කතමානි තීණි සංගයොජනානි? සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, 

සීලබ්බ්තපරාමාගසො. 

(ක) තත්ථ කතමා සක්කායදිට්ඨි? ඉධ අස්සුතො පුථුජ්ජගනො අරියානං 

අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අගකොවිගදො අරියධම්ගම අවිනීගතො, සප්පුරිසානං

අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අගකොවිගදො සප්පුරිසධම්ගම අවිනීගතො – රූපං
අත්තගතොසමනුපස්සති රූපෙන්තංොඅත්තානංඅත්තනිොරූපංරූපස්මිංො

අත්තානං. ගෙදනං…ගප.… සඤ්ඤං…ගප.… සඞ්ඛාගර…ගප.… විඤ්ඤාණං
අත්තගතොසමනුපස්සතිවිඤ්ඤාණෙන්තංො අත්තානංඅත්තනිොවිඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණස්මිං ො අත්තානං. යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… 

විපරියාසග් ාගහො– අයංවුච්චති‘‘සක්කායදිට්ඨි’’. 

(ඛ) තත්ථකතමාවිචිකිච්ඡා? සත්ථරිකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති, ධම්ගමකඞ්ඛති

විචිකිච්ඡති, සඞ්ගඝ කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, සික්ඛාය කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්ගත කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, අපරන්ගත කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, 

පුබ්බ්න්තාපරන්ගත කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ගනසු

ධම්ගමසුකඞ්ඛති විචිකිච්ඡති. යා එෙරූපා කඞ්ඛාකඞ්ඛායනාකඞ්ඛායිතත්තං

ථම්භිතත්තංචිත්තස්සමගනොවිගලගඛො– අයංවුච්චති ‘‘විචිකිච්ඡා’’. 

( ) තත්ථ කතගමො සීලබ්බ්තපරාමාගසො? ‘‘ඉගතො බ්හිද්ධා

සමණබ්රාහ්මණානං සීගලන සුද්ධි ෙගතන සුද්ධි සීලබ්බ්ගතන සුද්ධී’’ති – යා 

එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති 

‘‘සීලබ්බ්තපරාමාගසො’’. ඉමානිතීණි සංගයොජනානි. 
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(8) තිස්කසොතණ්හා 
916. තත්ථ කතමා තිස්ගසො තණ්හා? කාමතණ්හා, භෙතණ්හා, 

විභෙතණ්හා. 

තත්ථ කතමා භෙතණ්හා? භෙදිට්ඨිසහ ගතො රාග ො සාරාග ො චිත්තස්ස 

සාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘භෙතණ්හා’’. 

තත්ථ කතමා විභෙතණ්හා? උච්ගඡදදිට්ඨිසහ ගතො රාග ො සාරාග ො

චිත්තස්ස සාරාග ො – අයං වුච්චති ‘‘විභෙතණ්හා’’. අෙගසසා තණ්හා 

කාමතණ්හා. 

තත්ථ කතමා කාමතණ්හා? කාමධාතුපටිසංයුත්ගතො රාග ො සාරාග ො 

චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘කාමතණ්හා’’. 

( ) [(තත්ථ කතමා භෙතණ්හා)] රූපධාතුඅරූපධාතුපටිසංයුත්ගතො රාග ො

සාරාග ොචිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති ‘‘භෙතණ්හා’’. 

( ) [(තත්ථ කතමා විභෙතණ්හා) (?)] උච්ගඡදදිට්ඨිසහ ගතො රාග ො

සාරාග ො චිත්තස්ස සාරාග ො – අයං වුච්චති ‘‘විභෙතණ්හා’’. ඉමා තිස්ගසො

තණ්හා. 

(9) අපරාපිතිස්කසොතණ්හා 
917. තත්ථ කතමා අපරාපි තිස්ගසො තණ්හා? කාමතණ්හා, රූපතණ්හා, 

අරූපතණ්හා. 

(ක) තත්ථකතමාකාමතණ්හා? කාමධාතුපටිසංයුත්ගතොරාග ොසාරාග ො 

චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘කාමතණ්හා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා රූපතණ්හා? රූපධාතුපටිසංයුත්ගතො රාග ො සාරාග ො

චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති ‘‘රූපතණ්හා’’. 

( ) තත්ථකතමාඅරූපතණ්හා? අරූපධාතුපටිසංයුත්ගතොරාග ොසාරාග ො 

චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘අරූපතණ්හා’’. ඉමාතිස්ගසොතණ්හා. 

(10) අපරාපිතිස්කසොතණ්හා 
918. තත්ථ කතමා අපරාපි තිස්ගසො තණ්හා? රූපතණ්හා, අරූපතණ්හා, 

නිගරොධතණ්හා. 
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(ක) තත්ථ කතමා රූපතණ්හා? රූපධාතුපටිසංයුත්ගතො රාග ො සාරාග ො 

චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘රූපතණ්හා’’. 

(ඛ) තත්ථකතමාඅරූපතණ්හා? අරූපධාතුපටිසංයුත්ගතොරාග ොසාරාග ො 

චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘අරූපතණ්හා’’. 

( ) තත්ථකතමානිගරොධතණ්හා? උච්ගඡදදිට්ඨිසහ ගතොරාග ොසාරාග ො 

චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘නිගරොධතණ්හා’’. ඉමාතිස්ගසොතණ්හා. 

(11) තිස්කසොඑසනා 
919. තත්ථ කතමා තිස්ගසො එසනා? කාගමසනා, භගෙසනා, 

බ්රහ්මචරිගයසනා. 

(ක) තත්ථ කතමා කාගමසනා? ගයො කාගමසු කාමච්ඡන්ගදො…ගප.… 

කාමජ්ගඣොසානං– අයංවුච්චති‘‘කාගමසනා’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමා භගෙසනා? ගයො භගෙසු භෙච්ඡන්ගදො…ගප.… 

භෙජ්ගඣොසානං– අයංවුච්චති‘‘භගෙසනා’’. 

( ) තත්ථ කතමා බ්රහ්මචරිගයසනා? ‘‘සස්සගතො ගලොගකො’’ති ො, 

‘‘අසස්සගතො ගලොගකො’’ති – ො…ගප.… ‘‘ගනෙ ගහොති න න ගහොති

තථා ගතො පරං මරණා’’ති ො යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… 

විපරියාසග් ාගහො– අයංවුච්චති ‘‘බ්රහ්මචරිගයසනා’’. 

(ක) තත්ථ කතමා කාගමසනා, කාමරාග ො, තගදකට්ඨං අකුසලං

කායකම්මං ෙචීකම්මංමගනොකම්මං– අයංවුච්චති‘‘කාගමසනා’’. 

(ඛ) තත්ථකතමාභගෙසනා, භෙරාග ොතගදකට්ඨං අකුසලංකායකම්මං 

ෙචීකම්මංමගනොකම්මං– අයංවුච්චති‘‘භගෙසනා’’. 

( ) තත්ථ කතමා බ්රහ්මචරිගයසනා, අන්තග් ාහිකා දිට්ඨි තගදකට්ඨං

අකුසලං කායකම්මං ෙචීකම්මං මගනොකම්මං – අයං වුච්චති

‘‘බ්රහ්මචරිගයසනා’’. ඉමාතිස්ගසොඑසනා. 

(12) තිස්කසොවිධා 
920. තත්ථ කතමා තිස්ගසො විධා? ‘‘ගසගයයොහමස්මී’’ති විධා, 

‘‘සදිගසොහමස්මී’’තිවිධා, ‘‘හීගනොහමස්මී’’තිවිධා– ඉමාතිස්ගසොවිධා. 
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(13) තීණිභයානි 
921. තත්ථ කතමානිතීණිභයානි? ජාතිභයං, ජරාභයං, මරණභයං. 

(ක) තත්ථ කතමං ජාතිභයං? ජාතිං පටිච්ච භයං භයානකං ඡම්භිතත්තං 

ගලොමහංගසොගචතගසොඋත්රාගසො– ඉදංවුච්චති‘‘ජාතිභයං’’. 

(ඛ) තත්ථ කතමං ජරාභයං? ජරං පටිච්ච භයං භයානකං ඡම්භිතත්තං 

ගලොමහංගසොගචතගසොඋත්රාගසො– ඉදංවුච්චති‘‘ජරාභයං’’. 

( ) තත්ථ කතමංමරණභයං? මරණංපටිච්චභයංභයානකංඡම්භිතත්තං

ගලොමහංගසො ගචතගසො උත්රාගසො – ඉදං වුච්චති ‘‘මරණභයං’’. ඉමානි තීණි

භයානි. 

(14) තීණිතමානි 
922. තත්ථ කතමානි තීණි තමානි? අතීතං ො අද්ධානං ආරබ්භ කඞ්ඛති

විචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චතින සම්පසීදති, අනා තං ො අද්ධානංආරබ්භකඞ්ඛති

විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති, එතරහි ො පච්චුප්පන්නං අද්ධානං

ආරබ්භකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති නාධිමුච්චතිනසම්පසීදති– ඉමානිතීණිතමානි. 

(15) තීණිතිත්ථායතනානි 
923. තත්ථ කතමානි තීණි තිත්ථායතනානි? ඉගධකච්ගචො සමගණො ො

බ්රාහ්මගණො ො එෙංොදී ගහොති එෙංදිට්ඨී – ‘‘යං කිඤ්චායං පුරිසපුග් ගලො

පටිසංගෙගදති සුඛං ො දුක්ඛං ො අදුක්ඛමසුඛං ො, සබ්බ්ං තං පුබ්ගබ්

කතගහතූ’’ති; ඉධ පගනකච්ගචො සමගණො ො බ්රාහ්මගණො ො එෙංොදී ගහොති

එෙංදිට්ඨී – ‘‘යං කිඤ්චායං පුරිසපුග් ගලො පටිසංගෙගදති සුඛං ො දුක්ඛං ො

අදුක්ඛමසුඛං ො, සබ්බ්ං තං ඉස්සරනිම්මානගහතූ’’ති; ඉධ පගනකච්ගචො

සමගණො ො බ්රාහ්මගණො ො එෙංොදී ගහොති එෙංදිට්ඨී – ‘‘යං කිඤ්චායං

පුරිසපුග් ගලො පටිසංගෙගදතිසුඛං ො දුක්ඛං ො අදුක්ඛමසුඛං ො, සබ්බ්ං තං

අගහතුඅප්පච්චයා’’ති – ඉමානිතීණිතිත්ථායතනානි. 

(16) තකයොකිඤ්චනා 
924. තත්ථකතගම තගයොකිඤ්චනා [කතමානිතීණිකිඤ්චනානි(?) දී. නි. 

3.305]? රාග ො කිඤ්චනං, ගදොගසො කිඤ්චනං, ගමොගහො කිඤ්චනං – ඉගම

තගයොකිඤ්චනා. 
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(17) තීණිඅඞ්ගණානි 
තත්ථ කතමානි තීණි අඞ් ණානි? රාග ො අඞ් ණං, ගදොගසො අඞ් ණං, 

ගමොගහො අඞ් ණං– ඉමානිතීණිඅඞ් ණානි. 

(18) තීණිමලානි 
තත්ථ කතමානිතීණිමලානි? රාග ොමලං, ගදොගසො මලං, ගමොගහොමලං– 

ඉමානිතීණිමලානි. 

(19) තීණිවිසමානි 
තත්ථ කතමානි තීණි විසමානි? රාග ො විසමං, ගදොගසො විසමං, ගමොගහො

විසමං – ඉමානිතීණිවිසමානි. 

(20) අපරානිපිතීණිවිසමානි 
තත්ථ කතමානි අපරානිපි තීණි විසමානි? කායවිසමං, ෙචීවිසමං, 

මගනොවිසමං– ඉමානිතීණිවිසමානි. 

(21) තකයොඅග්ගී 
තත්ථ කතගමතගයොඅග්ගී? රා ග්ගි, ගදොසග්ගි, ගමොහග්ගි– ඉගමතගයො

අග්ගී. 

(22) තකයොෙසාො 
තත්ථ කතගම තගයො කසාො? රා කසාගෙො, ගදොසකසාගෙො, 

ගමොහකසාගෙො– ඉගමතගයො කසාො. 

(23) අපකරපිතකයොෙසාො 
තත්ථ කතගම අපගරපි තගයො කසාො? කායකසාගෙො, ෙචීකසාගෙො, 

මගනොකසාගෙො– ඉගමතගයොකසාො. 

(24. ෙ)අස්සාදදිට්ඨි 
925. තත්ථ කතමාඅස්සාදදිට්ඨි? ඉගධකච්ගචොසමගණොොබ්රාහ්මගණො ො

එෙංොදී ගහොති එෙංදිට්ඨී – ‘‘නත්ථි කාගමසු ගදොගසො’’ති. ගසො කාගමසු

පාතබ්යතංආපජ්ජති. අයංවුච්චති‘‘අස්සාදදිට්ඨි’’. 
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(ඛ)අත්තානුදිට්ඨි 
තත්ථකතමාඅත්තානුදිට්ඨි? ඉධඅස්සුතොපුථුජ්ජගනොඅරියානං අදස්සාවී

අරියධම්මස්ස අගකොවිගදො අරියධම්ගම අවිනීගතො, සප්පුරිසානං අදස්සාවී 

සප්පුරිසධම්මස්ස අගකොවිගදො සප්පුරිසධම්ගම අවිනීගතො – රූපං අත්තගතො

සමනුපස්සති රූපෙන්තංොඅත්තානංඅත්තනිොරූපංරූපස්මිංොඅත්තානං. 

ගෙදනං…ගප.… සඤ්ඤං…ගප.… සඞ්ඛාගර…ගප.… විඤ්ඤාණං අත්තගතො
සමනුපස්සති විඤ්ඤාණෙන්තං ො අත්තානං අත්තනි ො විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණස්මිං ො අත්තානං. යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… 

විපරියාසග් ාගහො– අයංවුච්චති‘‘අත්තානුදිට්ඨි’’. 

(ග)මිච්ඡාදිට්ඨි 
තත්ථ කතමා මිච්ඡාදිට්ඨි? ‘‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං…ගප.… ගය

ඉමඤ්චගලොකංපරඤ්චගලොකංසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්ොපගෙගදන්තී’’ති– 

යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි’’. සස්සතදිට්ඨි අස්සාදදිට්ඨි, සක්කායදිට්ඨි අත්තානුදිට්ඨි, 

උච්ගඡදදිට්ඨිමිච්ඡාදිට්ඨි. 

(25. ෙ)අරති 
926. තත්ථ කතමා අරති? පන්ගතසු ො ගසනාසගනසු

අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරසු ො අධිකුසගලසු ධම්ගමසු අරති අරතිතා අනභිරති

අනභිරමණාඋක්කණ්ඨිතාපරිතස්සිතා– අයංවුච්චති‘‘අරති’’. 

(ඛ)විකහසා 
තත්ථ කතමාවිගහසා? ඉගධකච්ගචොපාණිනාො ගලඩ්ඩුනාො දණ්ගෙන

ො සත්ගථන ො රජ්ජුයා ො අඤ්ඤතරඤ්ඤතගරන සත්ගත විගහගඨති, යා
එෙරූපාගහඨනාවිගහඨනා හිංසනාවිහිංසනාගරොසනාවිගරොසනා පරූපඝාගතො

– අයංවුච්චති‘‘විගහසා’’. 

(ග)අධම්මචරියා 
තත්ථ කතමා අධම්මචරියා? කාගයන අධම්මචරියාවිසමචරියා, ොචාය

අධම්මචරියාවිසමචරියා, මනසා අධම්මචරියාවිසමචරියා – අයං වුච්චති

‘‘අධම්මචරියා’’. 
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(26. ෙ)කදොෙචස්සතා 
927. තත්ථකතමා ගදොෙචස්සතා? සහධම්මිගකවුච්චමාගනගදොෙචස්සායං

ගදොෙචස්සියං ගදොෙචස්සතා විප්පටිකුලග් ාහිතා විපච්චනීකසාතතා අනාදරියං

අනාදරතාඅ ාරෙතාඅප්පතිස්සෙතා– අයංවුච්චති‘‘ගදොෙචස්සතා’’. 

(ඛ)පාපමිත්තතා 
තත්ථකතමාපාපමිත්තතා? ගයගතපුග් ලාඅස්සද්ධාදුස්සීලා අප්පස්සුතා

මච්ඡරිගනො දුප්පඤ්ඤා, යා ගතසං ගසෙනා නිගසෙනා සංගසෙනා භජනා

සම්භජනා භත්තිසම්භත්තිතංසම්පෙඞ්කතා– අයංවුච්චති‘‘පාපමිත්තතා’’. 

(ග)නානත්තසඤ්ඤා 
තත්ථ කතමා නානත්තසඤ්ඤා? කාමසඤ්ඤා, බ්යාපාදසඤ්ඤා, 

විහිංසාසඤ්ඤා– අයංවුච්චති ‘‘නානත්තසඤ්ඤා’’. සබ්බ්ාපිඅකුසලාසඤ්ඤා 

නානත්තසඤ්ඤා. 

(27. ෙ)උද්ධච්චං 
928. තත්ථ කතමංඋද්ධච්චං? යංචිත්තස්සඋද්ධච්චංඅවූපසගමොගචතගසො 

වික්ගඛගපොභන්තත්තංචිත්තස්ස– ඉදංවුච්චති‘‘උද්ධච්චං’’. 

(ඛ)කෙොසජ්ජං 
තත්ථ කතමං ගකොසජ්ජං? කායදුච්චරිගත ො ෙචීදුච්චරිගත ො 

මගනොදුච්චරිගත ො පඤ්චසු ො කාමතගණසු චිත්තස්ස ගෙොස්සග්ග ො 
ගෙොස්සග් ානුප්පදානං කුසලානං ධම්මානං භාෙනාය අසක්කච්චකිරියතා
අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා ඔලීනවුත්තිතා නික්ඛිත්තඡන්දතා
නික්ඛිත්තධුරතා අනාගසෙනා අභාෙනා අබ්හුලීකම්මං අනධිට්ඨානං

අනනුගයොග ොපමාගදො– ඉදංවුච්චති ‘‘ගකොසජ්ජං’’. 

(ග)පමාකදො 
තත්ථ කතගමො පමාගදො? කායදුච්චරිගත ො ෙචීදුච්චරිගත ො 

මගනොදුච්චරිගත ො පඤ්චසු ො කාමතගණසු චිත්තස්ස ගෙොස්සග්ග ො 
ගෙොස්සග් ානුප්පදානං කුසලානං ධම්මානං භාෙනාය අසක්කච්චකිරියතා
අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා ඔලීනවුත්තිතා නික්ඛිත්තඡන්දතා
නික්ඛිත්තධුරතා අනාගසෙනා අභාෙනා අබ්හුලීකම්මං අනධිට්ඨානං

අනනුගයොග ොපමාගදො, ගයොඑෙරූගපොපමාගදොපමජ්ජනා පමජ්ජිතත්තං– අයං

වුච්චති‘‘පමාගදො’’. 
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(28. ෙ)අසන්තුට්ඨිතා 
929. තත්ථ කතමා අසන්තුට්ඨිතා? 

ඉතරීතරචීෙරපිණ්ෙපාතගසනාසනගිලානපච්චයගභසජ්ජපරික්ඛාගරහි පඤ්චහි

ොකාමතගණහි අසන්තුට්ඨස්සභිගයයොකමයතා, යාඑෙරූපාඉච්ඡාඉච්ඡා තා

අසන්තුට්ඨිතා රාග ො සාරාග ො චිත්තස්ස සාරාග ො – අයං වුච්චති

‘‘අසන්තුට්ඨිතා’’. 

(ඛ)අසම්පජඤ්ඤතා 
තත්ථ කතමා අසම්පජඤ්ඤතා? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– අයංවුච්චති ‘‘අසම්පජඤ්ඤතා’’. 

(ග)මහිච්ඡතා 
තත්ථ කතමා මහිච්ඡතා? 

ඉතරීතරචීෙරපිණ්ෙපාතගසනාසනගිලානපච්චයගභසජ්ජපරික්ඛාගරහි පඤ්චහි

ොකාමතගණහි අසන්තුට්ඨස්සභිගයයොකමයතා, යාඑෙරූපාඉච්ඡාඉච්ඡා තා

මහිච්ඡතාරාග ොසාරාග ො චිත්තස්සසාරාග ො– අයංවුච්චති‘‘මහිච්ඡතා’’. 

(29. ෙ)අහිරිෙං 
930. තත්ථ කතමං අහිරිකං? යං න හිරීයති හිරීයිතබ්ගබ්න, න හිරීයති

පාපකානංඅකුසලානංධම්මානං සමාපත්තියා– ඉදංවුච්චති‘‘අහිරිකං’’. 

(ඛ)අකනොත්තප්පං 
තත්ථ කතමං අගනොත්තප්පං? යං න ඔත්තප්පති ඔත්තප්පිතබ්ගබ්න, න 

ඔත්තප්පති පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා – ඉදං වුච්චති

‘‘අගනොත්තප්පං’’. 

(ග)පමාකදො 
තත්ථ කතගමො පමාගදො? කායදුච්චරිගත ො ෙචීදුච්චරිගත ො 

මගනොදුච්චරිගත ො පඤ්චසු ො කාමතගණසු චිත්තස්ස ගෙොස්සග්ග ො 
ගෙොස්සග් ානුප්පදානං කුසලානං ධම්මානං භාෙනාය අසක්කච්චකිරියතා
අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා ඔලීනවුත්තිතා නික්ඛිත්තඡන්දතා
නික්ඛිත්තධුරතා අනාගසෙනා අභාෙනා අබ්හුලීකම්මං අනධිට්ඨානං 

අනනුගයොග ොපමාගදො, ගයොඑෙරූගපොපමාගදොපමජ්ජනාපමජ්ජිතත්තං– අයං

වුච්චති ‘‘පමාගදො’’. 
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(30. ෙ)අනාදරියං 
931. තත්ථ කතමං අනාදරියං? යං අනාදරියං අනාදරතා අ ාරෙතා

අප්පතිස්සෙතා අනද්දා අනද්දායනා අනද්දායිතත්තං [අනාදා අනාදායනා 

අනාදායිතත්තං(සයා.)] අසීලයංඅචිත්තීකාගරො– ඉදංවුච්චති ‘‘අනාදරියං’’. 

(ඛ)කදොෙචස්සතා 
තත්ථ කතමා ගදොෙචස්සතා? සහධම්මිගක වුච්චමාගන ගදොෙචස්සායං 

ගදොෙචස්සියං ගදොෙචස්සතා විප්පටිකුලග් ාහිතා විපච්චනීකසාතතා අනාදරියං 

අනාදරතාඅ ාරෙතාඅප්පතිස්සෙතා– අයංවුච්චති ‘‘ගදොෙචස්සතා’’. 

(ග)පාපමිත්තතා 
තත්ථකතමාපාපමිත්තතා? ගයගතපුග් ලාඅස්සද්ධාදුස්සීලා අප්පස්සුතා

මච්ඡරිගනො දුප්පඤ්ඤා, යාගතසංගසෙනානිගසෙනාසංගසෙනාපටිගසෙනා

භජනා සම්භජනා භත්ති සම්භත්ති තංසම්පෙඞ්කතා – අයං වුච්චති

‘‘පාපමිත්තතා’’. 

(31. ෙ)අස්සද්ධියං 
932. තත්ථ කතමං අස්සද්ධියං? ඉගධකච්ගචො අස්සද්ගධො ගහොති, න

සද්දහතිබුද්ධංොධම්මංොසඞ්ඝං ො, යංඑෙරූපංඅස්සද්ධියංඅස්සද්දහනා

අගනොකප්පනාඅනභිප්පසාගදො– ඉදංවුච්චති ‘‘අස්සද්ධියං’’. 

(ඛ)අෙදඤ්ඤුතා 
තත්ථ කතමා අෙදඤ්ඤුතා? පඤ්ච මච්ඡරියානි – ආොසමච්ඡරියං, 

කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, ෙණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං. යං එෙරූපං
මච්ගඡරං මච්ඡරායනා මච්ඡරායිතත්තං ගෙවිච්ඡං කදරියං කටුකඤ්චුකතා 

අග් හිතත්තංචිත්තස්ස– අයංවුච්චති‘‘අෙදඤ්ඤුතා’’. 

(ග)කෙොසජ්ජං 
තත්ථ කතමං ගකොසජ්ජං? කායදුච්චරිගත ො ෙචීදුච්චරිගත ො

මගනොදුච්චරිගත ො පඤ්චසු ො කාමතගණසු චිත්තස්ස ගෙොස්සග්ග ො, 

ගෙොස්සග් ානුප්පදානං කුසලානං ධම්මානං, භාෙනාය අසක්කච්චකිරියතා
අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා ඔලීනවුත්තිතා නික්ඛිත්තඡන්දතා 
නික්ඛිත්තධුරතා අනාගසෙනා අභාෙනා අබ්හුලීකම්මං අනධිට්ඨානං 

අනනුගයොග ොපමාගදො– ඉදංවුච්චති‘‘ගකොසජ්ජං’’. 
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(32. ෙ)උද්ධච්චං 
933. තත්ථකතමං උද්ධච්චං? යංචිත්තස්සඋද්ධච්චංඅවූපසගමොගචතගසො

වික්ගඛගපොභෙන්තත්තං චිත්තස්ස– ඉදංවුච්චති‘‘උද්ධච්චං’’. 

(ඛ)අසංෙකරො 
තත්ථ කතගමො අසංෙගරො? ඉගධකච්ගචො චක්ඛුනා රූපං දිස්ො 

නිමිත්තග් ාහී ගහොති අනුබ්යඤ්ජනග් ාහී. යත්ොධිකරණගමනං චක්ඛුන්ද්රියං 
අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣාගදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා

අන්ොස්සගෙයුං, තස්ස සංෙරාය න පටිපජ්ජති, න රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 

චක්ඛුන්ද්රිගයන සංෙරං ආපජ්ජති. ගසොගතනසද්දං සුත්ො…ගප.… ඝාගනන

 න්ධං ඝායිත්ො…ගප.… ජිව්හාය රසං සායිත්ො…ගප.… කාගයන

ග ොට්ඨබ්බ්ං ඵුසිත්ො…ගප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය නිමිත්තග් ාහී ගහොති

අනුබ්යඤ්ජනග් ාහී. යත්ොධිකරණගමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං

අභිජ්ඣාගදොමනස්සාපාපකාඅකුසලා ධම්මා අන්ොස්සගෙයුං, තස්සසංෙරාය 

නපටිපජ්ජති, නරක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිගයනසංෙරංආපජ්ජති – අයං

වුච්චති‘‘අසංෙගරො’’. 

(ග)දුස්සීලයං 
තත්ථකතමං දුස්සීලයං? කායිගකො වීතික්කගමො, ොචසිගකො වීතික්කගමො, 

කායිකොචසිගකොවීතික්කගමො– ඉදංවුච්චති‘‘දුස්සීලයං’’. 

(33. ෙ)අරියානංඅදස්සනෙමයතා 
934. තත්ථ කතමාඅරියානංඅදස්සනකමයතා? තත්ථකතගමඅරියා? අරියා 

වුච්චන්ති බුද්ධා ච බුද්ධසාෙකා ච. යා ඉගමසං අරියානං අදස්සනකමයතා 

අදට්ඨුකමයතාඅසගමතුකමයතාඅසමා න්තුකමයතා– අයංවුච්චති‘‘අරියානං 

අදස්සනකමයතා’’. 

(ඛ)සද්ධම්මංඅකසොතුෙමයතා 
තත්ථ කතමා සද්ධම්මං අගසොතුකමයතා? තත්ථ කතගමො සද්ධම්ගමො? 

චත්තාගරො සතිපට්ඨානා, චත්තාගරො සම්මප්පධානා, චත්තාගරො ඉද්ධිපාදා, 

පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බ්ලානි, සත්ත ගබ්ොජ්ඣඞ් ා, අරිගයො අට්ඨඞ්ගිගකො

මග්ග ො– අයංවුච්චති‘‘සද්ධම්ගමො’’. යාඉමස්සසද්ධම්මස්සඅගසොතුකමයතා

අසෙනකමයතා අනුග් ගහතුකමයතා අධාගරතුකමයතා – අයං වුච්චති

‘‘සද්ධම්මං අගසොතුකමයතා’’. 
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(ග)උපාරම්භචිත්තතා 
තත්ථ කතමා උපාරම්භචිත්තතා? තත්ථ කතගමො උපාරම්ගභො? ගයො

උපාරම්ගභො අනුපාරම්ගභො උපාරම්භනා අනුපාරම්භනා අනුපාරම්භිතත්තං 

උඤ්ඤා අෙඤ්ඤා පරිභගෙො රන්ධ ගෙසිතා – අයං වුච්චති

‘‘උපාරම්භචිත්තතා’’. 

(34. ෙ)මුට්ඨස්සච්චං 
935. තත්ථ කතමං මුට්ඨස්සච්චං? යා අස්සති අනනුස්සති අප්පටිස්සති

අස්සති අස්සරණතා අධාරණතා පිලාපනතා සම්මුසනතා – ඉදං වුච්චති

‘‘මුට්ඨස්සච්චං’’. 

(ඛ)අසම්පජඤ්ඤං 
තත්ථ කතමං අසම්පජඤ්ඤං? යං අඤ්ඤාණං අදස්සනං …ගප.… 

අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහොඅකුසලමූලං– ඉදංවුච්චති ‘‘අසම්පජඤ්ඤං’’. 

(ග)කචතකසොවික්කඛකපො 
තත්ථ කතගමොගචතගසොවික්ගඛගපො? යංචිත්තස්ස උද්ධච්චංඅවූපසගමො

ගචතගසො වික්ගඛගපො භන්තත්තං චිත්තස්ස – අයං වුච්චති ‘‘ගචතගසො 

වික්ගඛගපො’’. 

(35. ෙ)අකයොනිකසොමනසිොකරො 
936. තත්ථ කතගමො අගයොනිගසො මනසිකාගරො? අනිච්ගච ‘‘නිච්ච’’න්ති

අගයොනිගසො මනසිකාගරො, දුක්ගඛ ‘‘සුඛ’’න්ති අගයොනිගසො මනසිකාගරො, 

අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති අගයොනිගසො මනසිකාගරො, අසුගභ ‘‘සුභ’’න්ති

අගයොනිගසො මනසිකාගරො, සච්චවිප්පටිකුගලන ො චිත්තස්ස ආෙට්ටනා

අනාෙට්ටනා ආගභොග ො සමන්නාහාගරො මනසිකාගරො – අයං වුච්චති

‘‘අගයොනිගසො මනසිකාගරො’’. 

(ඛ)කුම්මග්ගකසෙනා 
තත්ථකතමාකුම්මග් ගසෙනා? තත්ථකතගමොකුම්මග්ග ො? මිච්ඡාදිට්ඨි, 

මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො, මිච්ඡාොචා, මිච්ඡාකම්මන්ගතො, මිච්ඡාආජීගෙො, 

මිච්ඡාොයාගමො, මිච්ඡාසති, මිච්ඡාසමාධි – අයං වුච්චති ‘‘කුම්මග්ග ො’’. යා 
ඉමස්සකුම්මග් ස්ස ගසෙනානිගසෙනා සංගසෙනා භජනා සම්භජනා භත්ති

සම්භත්ති තංසම්පෙඞ්කතා– අයංවුච්චති‘‘කුම්මග් ගසෙනා’’. 
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(ග)කචතකසොචලීනත්තං 
තත්ථ කතමං ගචතගසො ච ලීනත්තං? යා චිත්තස්ස අකල්යතා 

අකම්මඤ්ඤතා ඔලීයනා සල්ලීයනා ලීනං ලීයනා ලීයිතත්තං ථිනං ථියනා

ථියිතත්තං චිත්තස්ස– ඉදංවුච්චති‘‘ගචතගසොචලීනත්තං’’. 

තිකං. 

4. චතුක්ෙනිද්කදකසො 

(1) චත්තාකරොආසො 
937. තත්ථ කතගම චත්තාගරො ආසො? කාමාසගෙො, භොසගෙො, 

දිට්ඨාසගෙො, අවිජ්ජාසගෙො. 

(ක)කාමාසගෙො 

තත්ථ කතගමො කාමාසගෙො? ගයො කාගමසු කාමච්ඡන්ගදො කාමරාග ො
කාමනන්දී කාමතණ්හා කාමසිගනගහො කාමපරිළාගහො කාමමුච්ඡා 

කාමජ්ගඣොසානං– අයංවුච්චති‘‘කාමාසගෙො’’. 

(ඛ)භොසකෙො 

තත්ථ කතගමො භොසගෙො? ගයො භගෙසු භෙච්ඡන්ගදො…ගප.… 

භෙජ්ගඣොසානං– අයං වුච්චති‘‘භොසගෙො’’. 

(ග)දිට්ඨාසකෙො 

තත්ථ කතගමො දිට්ඨාසගෙො? ‘‘සස්සගතො ගලොගකො’’ති ො, ‘‘අසස්සගතො 

ගලොගකො’’ති ො, ‘‘අන්තො ගලොගකො’’ති ො, ‘‘අනන්තො ගලොගකො’’ති ො, 

‘‘තංජීෙංතං සරීර’’න්තිො, ‘‘අඤ්ඤංජීෙං අඤ්ඤංසරීර’’න්තිො, ‘‘ගහොති

තථා ගතො පරං මරණා’’ති ො, ‘‘න ගහොති තථා ගතො පරං මරණා’’ති ො, 

‘‘ගහොති චන ච ගහොති තථා ගතො පරං මරණා’’තිො, ‘‘ගනෙ ගහොතිනන

ගහොති තථා ගතො පරං මරණා’’ති ො. යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… 

විපරියාසග් ාගහො – අයං වුච්චති ‘‘දිට්ඨාසගෙො’’. සබ්බ්ාපි මිච්ඡාදිට්ඨි

දිට්ඨාසගෙො. 

(ඝ)අවිජ්ජාසකෙො 

තත්ථ කතගමො අවිජ්ජාසගෙො? දුක්ගඛ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදගය 

අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිගරොගධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනිගරොධ ාමිනියා පටිපදාය 

අඤ්ඤාණං, පුබ්බ්න්ගත අඤ්ඤාණං, අපරන්ගත අඤ්ඤාණං, 

පුබ්බ්න්තාපරන්ගතඅඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ගනසුධම්ගමසු
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අඤ්ඤාණං. යංඑෙරූපංඅඤ්ඤාණං අදස්සනං…ගප.… අවිජ්ජාලඞ්ගීගමොගහො

අකුසලමූලං– අයංවුච්චති‘‘අවිජ්ජාසගෙො’’. ඉගම චත්තාගරොආසො. 

(2-5) චත්තාකරොගන්ථාදී 
938. තත්ථකතගම චත්තාගරො න්ථා …ගප.… චත්තාගරොඔඝා…ගප.… 

චත්තාගරො ගයො ා…ගප.… චත්තාරි උපාදානානි? කාමුපාදානං, දිට්ඨුපාදානං, 

සීලබ්බ්තුපාදානං, අත්තොදුපාදානං. 

(ෙ)ොමුපාදානං 

තත්ථ කතමං කාමුපාදානං? ගයො කාගමසු කාමච්ඡන්ගදො…ගප.… 

කාමජ්ගඣොසානං– ඉදංවුච්චති‘‘කාමුපාදානං’’. 

(ඛ)දිට්ඨුපාදානං 

තත්ථ කතමං දිට්ඨුපාදානං? ‘‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං…ගප.… ගය

ඉමඤ්චගලොකංපරඤ්චගලොකංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්ො පගෙගදන්තී’’ති. 

යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… විපරියාසග් ාගහො – ඉදං වුච්චති 

‘‘දිට්ඨුපාදානං’’. ඨගපත්ො සීලබ්බ්තුපාදානඤ්ච අත්තොදුපාදානඤ්ච සබ්බ්ාපි 

මිච්ඡාදිට්ඨිදිට්ඨුපාදානං. 

(ග)සීලබ්බ්තුපාදානං 

තත්ථකතමංසීලබ්බ්තුපාදානං? ඉගතොබ්හිද්ධාසමණබ්රාහ්මණානං සීගලන

සුද්ධිෙගතනසුද්ධිසීලබ්බ්ගතනසුද්ධීති. යාඑෙරූපාදිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… 

විපරියාසග් ාගහො– ඉදංවුච්චති‘‘සීලබ්බ්තුපාදානං’’. 

(ඝ)අත්තොදුපාදානං 

තත්ථ කතමං අත්තොදුපාදානං? ඉධ අස්සුතො පුථුජ්ජගනො අරියානං

අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අගකොවිගදො අරියධම්ගම අවිනීගතො, සප්පුරිසානං

අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අගකොවිගදො සප්පුරිසධම්ගම අවිනීගතො – රූපං 
අත්තගතොසමනුපස්සතිරූපෙන්තංොඅත්තානං අත්තනිොරූපං රූපස්මිංො

අත්තානං. ගෙදනං…ගප.… සඤ්ඤං…ගප.… සඞ්ඛාගර…ගප.… විඤ්ඤාණං
අත්තගතො සමනුපස්සතිවිඤ්ඤාණෙන්තංොඅත්තානංඅත්තනිොවිඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණස්මිං ො අත්තානං. යා එෙරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං…ගප.… 

විපරියාසග් ාගහො – ඉදං වුච්චති ‘‘අත්තොදුපාදානං’’. ඉමානි චත්තාරි

උපාදානානි. 
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(6) චත්තාකරොතණ්හුප්පාදා 
939. තත්ථ කතගම චත්තාගරො තණ්හුප්පාදා? චීෙරගහතු ො භික්ඛුගනො

තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, පිණ්ෙපාතගහතු ො භික්ඛුගනො තණ්හා

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, ගසනාසනගහතුොභික්ඛුගනොතණ්හාඋප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජති, ඉතිභොභෙගහතුොභික්ඛුගනොතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති– 

ඉගමචත්තාගරො තණ්හුප්පාදා. 

(7) චත්තාරිඅගතිගමනානි 
තත්ථ කතමානි චත්තාරි අ ති මනානි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, ගදොසා තිං

 ච්ඡති, ගමොහා තිං ච්ඡති, භයා තිං ච්ඡති. යාඑෙරූපාඅ තිඅ ති මනං

ඡන්ද මනංෙග්  මනංොරි මනං– ඉමානිචත්තාරි අ ති මනානි. 

(8) චත්තාකරොවිපරියාසා 
තත්ථ කතගම චත්තාගරො විපරියාසා? අනිච්ගච ‘‘නිච්ච’’න්ති

සඤ්ඤාවිපරියාගසො චිත්තවිපරියාගසො දිට්ඨිවිපරියාගසො, දුක්ගඛ ‘‘සුඛ’’න්ති

සඤ්ඤාවිපරියාගසොචිත්තවිපරියාගසොදිට්ඨිවිපරියාගසො, අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති

සඤ්ඤාවිපරියාගසො චිත්තවිපරියාගසො දිට්ඨිවිපරියාගසො, අසුගභ ‘‘සුභ’’න්ති

සඤ්ඤාවිපරියාගසො චිත්තවිපරියාගසො දිට්ඨිවිපරියාගසො – ඉගම චත්තාගරො 

විපරියාසා. 

(9) චත්තාකරොඅනරියකෙොහාරා 
තත්ථ කතගමචත්තාගරොඅනරියගෙොහාරා? අදිට්ගඨ දිට්ඨොදිතා, අස්සුගත

සුතොදිතා, අමුගතමුතොදිතා, අවිඤ්ඤාගතවිඤ්ඤාතොදිතා– ඉගමචත්තාගරො

අනරියගෙොහාරා. 

(10) අපකරපිචත්තාකරොඅනරියකෙොහාරා 
තත්ථකතගමඅපගරපිචත්තාගරො අනරියගෙොහාරා? දිට්ගඨඅදිට්ඨොදිතා, 

සුගතඅස්සුතොදිතා, මුගතඅමුතොදිතා, විඤ්ඤාගතඅවිඤ්ඤාතොදිතා– ඉගම

චත්තාගරො අනරියගෙොහාරා. 

(11) චත්තාරිදුච්චරිතානි 
තත්ථ කතමානි චත්තාරි දුච්චරිතානි? පාණාතිපාගතො, අදින්නාදානං, 

කාගමසුමිච්ඡාචාගරො, මුසාොගදො– ඉමානිචත්තාරිදුච්චරිතානි. 
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(12) අපරානිපිචත්තාරිදුච්චරිතානි 
තත්ථකතමානිඅපරානිපිචත්තාරි දුච්චරිතානි? මුසාොගදො, පිසුණා ොචා, 

 රුසාොචා, සම් ප්පලාගපො– ඉමානිචත්තාරිදුච්චරිතානි. 

(13) චත්තාරිභයානි 
තත්ථකතමානිචත්තාරිභයානි? ජාතිභයං, ජරාභයං, බ්යාධිභයං, මරණභයං

– ඉමානිචත්තාරිභයානි. 

(14) අපරානිපිචත්තාරිභයානි 
තත්ථ කතමානිඅපරානිපිචත්තාරිභයානි? රාජභයං, ගචොරභයං, අග්ගිභයං, 

උදකභයං– ඉමානිචත්තාරිභයානි. 

තත්ථ කතමානි අපරානිපි චත්තාරි භයානි? ඌමිභයං, කුම්භීලභයං 

[කුම්භීරභයං, කුම්භීළභයං (?) (කුම්භ + ඊර + අ = භය)], ආෙට්ටභයං, 

සුසුකාභයං– ඉමානිචත්තාරිභයානි. 

තත්ථ කතමානි අපරානිපි චත්තාරි භයානි? අත්තානුොදභයං, 

පරානුොදභයං, දණ්ෙභයං, දුග් තිභයං– ඉමානිචත්තාරිභයානි. 

(15) චතස්කසොදිට්ඨිකයො 
තත්ථ කතමාචතස්ගසො දිට්ඨිගයො? ‘‘සයඞ්කතං සුඛදුක්ඛ’’න්තිසච්චගතො

ගථතගතො දිට්ඨි උප්පජ්ජති, ‘‘පරඞ්කතං සුඛදුක්ඛ’’න්ති සච්චගතො ගථතගතො

දිට්ඨි උප්පජ්ජති, ‘‘සයඞ්කතඤ්ච පරඞ්කතඤ්ච සුඛදුක්ඛ’’න්ති සච්චගතො

ගථතගතො දිට්ඨි උප්පජ්ජති, ‘‘අසයඞ්කාරං අපරඞ්කාරං අධිච්චසමුප්පන්නං

සුඛදුක්ඛ’’න්ති සච්චගතො ගථතගතො දිට්ඨි උප්පජ්ජති – ඉමා චතස්ගසො

දිට්ඨිගයො. 

චතුක්කං. 

5. පඤ්චෙනිද්කදකසො 

(1) පඤ්කචොරම්භාගියානිසංකයොජනානි 
940. තත්ථ කතමානි පඤ්ගචොරම්භාගියානි සංගයොජනානි? සක්කායදිට්ඨි, 

විචිකිච්ඡා, සීලබ්බ්තපරාමාගසො, කාමච්ඡන්ගදො, බ්යාපාගදො – ඉමානි

පඤ්ගචොරම්භාගියානි සංගයොජනානි. 
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(2) පඤ්චුද්ධම්භාගියානිසංකයොජනානි 
තත්ථ කතමානි පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංගයොජනානි? රූපරාග ො, 

අරූපරාග ො, මාගනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා – ඉමානි පඤ්චුද්ධම්භාගියානි 

සංගයොජනානි. 

(3) පඤ්චමච්ඡරියානි 
තත්ථ කතමානි පඤ්ච මච්ඡරියානි? ආොසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, 

ලාභමච්ඡරියං, ෙණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං– ඉමානිපඤ්චමච්ඡරියානි. 

(4) පඤ්චසඞ්ගා 
තත්ථ කතගම පඤ්ච සඞ් ා? රා සඞ්ග ො, ගදොසසඞ්ග ො, ගමොහසඞ්ග ො, 

මානසඞ්ග ො, දිට්ඨිසඞ්ග ො– ඉගමපඤ්චසඞ් ා. 

(5) පඤ්චසල්ලා 
තත්ථ කතගම පඤ්ච සල්ලා? රා සල්ලං, ගදොසසල්ලං, ගමොහසල්ලං, 

මානසල්ලං, දිට්ඨිසල්ලං– ඉගමපඤ්චසල්ලා. 

(6) පඤ්චකචකතොඛිලා 
941. තත්ථ කතගම පඤ්ච ගචගතොඛිලා? සත්ථරි කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති

නාධිමුච්චති න සම්පසීදති, ධම්ගම කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න

සම්පසීදති, සඞ්ගඝ කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති, සික්ඛාය 

කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති, සබ්රහ්මචාරීසු කුපිගතො ගහොති 

අනත්තමගනොආහතචිත්ගතොඛිලජාගතො– ඉගමපඤ්චගචගතොඛිලා. 

(7) පඤ්චකචතකසොවිනිබ්න්ධා 
තත්ථ කතගම පඤ්ච ගචතගසො විනිබ්න්ධා? කාගම අවීතරාග ො ගහොති 

අවි තච්ඡන්ගදො අවි තගපගමො අවි තපිපාගසො අවි තපරිළාගහො

අවි තතණ්ගහො; කාගය අවීතරාග ො ගහොති… රූගප අවීතරාග ො ගහොති… 

යාෙදත්ථං උදරාෙගදහකං භුඤ්ජිත්ො ගසයයසුඛං පස්සසුඛං මිද්ධසුඛං

අනුයුත්ගතො විහරති; අඤ්ඤතරං ගදෙනිකායං පණිධාය බ්රහ්මචරියං චරති – 

‘‘ඉමිනාහං සීගලන ො ෙගතන ො තගපන ො බ්රහ්මචරිගයන ො ගදගෙො ො

භවිස්සාමිගදෙඤ්ඤතගරොො’’ති– ඉගමපඤ්ච ගචතගසොවිනිබ්න්ධා. 
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(8) පඤ්චනීෙරණානි 
තත්ථකතමානිපඤ්චනීෙරණානි? කාමච්ඡන්දනීෙරණං, බ්යාපාදනීෙරණං, 

ථිනමිද්ධනීෙරණං, උද්ධච්චකුක්කුච්චනීෙරණං, විචිකිච්ඡානීෙරණං – ඉමානි

පඤ්චනීෙරණානි. 

(9) පඤ්චෙම්මානිආනන්තරිොනි 
තත්ථකතමානිපඤ්චකම්මානිආනන්තරිකානි? මාතාජීවිතාගෙොගරොපිතා 

ගහොති, පිතා ජීවිතා ගෙොගරොපිගතො ගහොති, අරහන්ගතො ජීවිතා ගෙොගරොපිගතො

ගහොති, දුට්ගඨන චිත්ගතන තථා තස්ස ගලොහිතං උප්පාදිතං ගහොති, සඞ්ගඝො

භින්ගනො ගහොති– ඉමානිපඤ්චකම්මානිආනන්තරිකානි. 

(10) පඤ්චදිට්ඨිකයො 
තත්ථ කතමා පඤ්ච දිට්ඨිගයො? ‘‘සඤ්ඤී අත්තා ගහොති අගරොග ො පරං 

මරණා’’ති ඉත්ගථගක අභිෙදන්ති, ‘‘අසඤ්ඤී අත්තා ගහොති අගරොග ො පරං

මරණා’’ති ඉත්ගථගක අභිෙදන්ති, ‘‘ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී අත්තා ගහොති

අගරොග ො පරං මරණා’’ති ඉත්ගථගක අභිෙදන්ති, සගතො ො පන සත්තස්ස

උච්ගඡදං විනාසං විභෙං පඤ්ඤාගපන්ති, දිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානං ො පගනගක

අභිෙදන්ති– ඉමාපඤ්චදිට්ඨිගයො. 

(11) පඤ්චකෙරා 
942. තත්ථ කතගම පඤ්ච ගෙරා? පාණාතිපාගතො, අදින්නාදානං, 

කාගමසුමිච්ඡාචාගරො, මුසාොගදො, සුරාගමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා – ඉගම පඤ්ච

ගෙරා. 

(12) පඤ්චබ්යසනා 
තත්ථ කතගම පඤ්ච බ්යසනා? ඤාතිබ්යසනං, ගභො බ්යසනං, 

ගරො බ්යසනං, සීලබ්යසනං, දිට්ඨිබ්යසනං– ඉගම පඤ්චබ්යසනා. 

(13) පඤ්චඅක්ඛන්තියාආදීනො 
තත්ථ කතගම පඤ්ච අක්ඛන්තියා ආදීනො? බ්හුගනො ජනස්ස අප්පිගයො 

ගහොති අමනාගපො, ගෙරබ්හුගලො ච ගහොති, ෙජ්ජබ්හුගලො ච, සම්මූළ්ගහො

කාලඞ්කගරොති, කායස්ස ගභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්ජති– ඉගම පඤ්චඅක්ඛන්තියාආදීනො. 
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(14) පඤ්චභයානි 
තත්ථ කතමානි පඤ්ච භයානි? ආජීෙකභයං, අසිගලොකභයං, 

පරිසසාරජ්ජභයං, මරණභයං, දුග් තිභයං– ඉමානිපඤ්චභයානි. 

(15) පඤ්චදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානොදා 
943. තත්ථකතගම පඤ්චදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානොදා? 

(ක) ඉගධකච්ගචො සමගණො ො බ්රාහ්මගණො ො එෙංොදී ගහොති එෙංදිට්ඨි 

[එෙංදිට්ඨි (සයා.)] – ‘‘යගතො ගඛො, ගභො, අයං අත්තා පඤ්චහි කාමතගණහි

සමප්පිගතො සමඞ්ගීභූගතො පරිචාගරති, එත්තාෙතා ගඛො, ගභො, අයං අත්තා

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගක සගතො සත්තස්ස

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානංපඤ්ඤගපන්ති. 

(ඛ) තමඤ්ගඤොඑෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසොඅත්තායංත්ෙංෙගදසි 

ගනගසො නත්ථීති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො ගහොති. තං කිස්ස ගහතු? කාමා හි, ගභො, 

අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා. ගතසං විපරිණාමඤ්ඤථාභාො උප්පජ්ජන්ති 

ගසොකපරිගදෙදුක්ඛගදොමනස්සුපායාසා. යගතොගඛො, ගභො, අයංඅත්තා විවිච්ගචෙ

කාගමහි…ගප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, එත්තාෙතා ගඛො, ගභො, 

අයං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගක සගතො 

සත්තස්සපරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානංපඤ්ඤගපන්ති. 

( ) තමඤ්ගඤොඑෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසොඅත්තායංත්ෙං ෙගදසි. 

ගනගසො නත්ථීති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො ගහොති. තං කිස්ස ගහතු? යගදෙ තත්ථ

විතක්කිතං විචාරිතංඑගතනඑතංඔළාරිකංඅක්ඛායති. යගතොගඛො, ගභො, අයං

අත්තාවිතක්කවිචාරානං වූපසමා…ගප.… දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, 

එත්තාෙතා ගඛො, ගභො, අයං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො

ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගක සගතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානං

පඤ්ඤගපන්ති. 

(ඝ) තමඤ්ගඤො එෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසො අත්තායංත්ෙංෙගදසි. 

ගනගසො නත්ථීති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො ගහොති. තං කිස්ස ගහතු? යගදෙ තත්ථ

පීති තංගචතගසොඋප්පිලාවිතං, එගතනඑතංඔළාරිකංඅක්ඛායති. යගතොගඛො, 

ගභො, අයං අත්තාපීතියාචවිරා ා…ගප.… තතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, 
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එත්තාෙතා ගඛො, ගභො, අයං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො 

ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගක සගතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානං

පඤ්ඤගපන්ති. 

(ඞ) තමඤ්ගඤොඑෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසොඅත්තායංත්ෙං ෙගදසි. 

ගනගසො නත්ථීති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො ගහොති. තං කිස්ස ගහතු? යගදෙ තත්ථ

සුඛපීතිගචතගසො ආගභොග ො, එගතනඑතංඔළාරිකං අක්ඛායති. යගතොගඛො, 

ගභො, අයං අත්තා සුඛස්ස ච පහානා…ගප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති, එත්තාෙතා ගඛො, ගභො, අයං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානප්පත්ගතො

ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගක සගතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානං

පඤ්ඤගපන්ති. ඉගමපඤ්චදිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානොදා. 

පඤ්චකං. 

6. ඡක්ෙනිද්කදකසො 

(1) ඡවිොදමූලානි 
944. තත්ථ කතමානි ඡ විොදමූලානි? ගකොගධො, මක්ගඛො, ඉස්සා, 

සාගඨයයං, පාපිච්ඡතා, සන්දිට්ඨිපරාමාසිතා– ඉමානිඡවිොදමූලානි. 

(2) ඡඡන්දරාගා 
තත්ථ කතගම ඡ ඡන්දරා ා? ඡන්දරා ා ග හසිතා ධම්මා. මනාපිගයසු 

රූගපසු ග හසිගතො රාග ො සාරාග ො චිත්තස්ස සාරාග ො, මනාපිගයසු

සද්ගදසු…ගප.… මනාපිගයසු  න්ගධසු…ගප.… මනාපිගයසුරගසසු…ගප.… 

මනාපිගයසුග ොට්ඨබ්ගබ්සු…ගප.… මනාපිගයසු ධම්ගමසුග හසිගතො රාග ො 

සාරාග ොචිත්තස්සසාරාග ො– ඉගමඡ ඡන්දරා ා. 

(3) ඡවිකරොධෙත්ථූනි 
තත්ථ කතමානි ඡ විගරොධෙත්ථූනි? අමනාපිගයසු රූගපසු චිත්තස්ස 

ආඝාගතො පටිඝාගතො චණ්ඩික්කං අසුගරොගපො අනත්තමනතා චිත්තස්ස, 

අමනාපිගයසු සද්ගදසු…ගප.… අමනාපිගයසු න්ගධසු…ගප.… අමනාපිගයසු

රගසසු…ගප.… අමනාපිගයසු ග ොට්ඨබ්ගබ්සු…ගප.… අමනාපිගයසුධම්ගමසු
චිත්තස්ස ආඝාගතො පටිඝාගතො චණ්ඩික්කං අසුගරොගපො අනත්තමනතා

චිත්තස්ස– ඉමානිඡවිගරොධෙත්ථූනි. 
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(4) ඡතණ්හාොයා 
තත්ථ කතගම ඡ තණ්හාකායා? රූපතණ්හා, සද්දතණ්හා,  න්ධතණ්හා, 

රසතණ්හා, ග ොට්ඨබ්බ්තණ්හා, ධම්මතණ්හා– ඉගමඡතණ්හාකායා. 

(5) ඡඅගාරො 
945. තත්ථ කතගම ඡ අ ාරො? සත්ථරි අ ාරගෙො විහරති අප්පතිස්ගසො, 

ධම්ගමඅ ාරගෙොවිහරතිඅප්පතිස්ගසො, සඞ්ගඝඅ ාරගෙොවිහරති අප්පතිස්ගසො, 

සික්ඛාය අ ාරගෙො විහරති අප්පතිස්ගසො, අප්පමාගද අ ාරගෙො විහරති 

අප්පතිස්ගසො, පටිසන්ථාගරඅ ාරගෙොවිහරතිඅප්පතිස්ගසො– ඉගමඡඅ ාරො. 

(6) ඡපරිහානියාධම්මා 
තත්ථ කතගම ඡ පරිහානියා ධම්මා? කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, 

නිද්දාරාමතා, සඞ් ණිකාරාමතා, සංසග් ාරාමතා, පපඤ්චාරාමතා – ඉගම ඡ

පරිහානියා ධම්මා. 

(7) අපකරපිඡපරිහානියාධම්මා 
946. තත්ථ කතගම අපගරපි ඡ පරිහානියා ධම්මා? කම්මාරාමතා, 

භස්සාරාමතා, නිද්දාරාමතා, සඞ් ණිකාරාමතා, ගදොෙචස්සතා, පාපමිත්තතා – 

ඉගමඡපරිහානියාධම්මා. 

(8) ඡකසොමනස්සුපවිචාරා 
තත්ථ කතගම ඡ ගසොමනස්සුපවිචාරා? චක්ඛුනා රූපං දිස්ො

ගසොමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරති, ගසොගතන සද්දං සුත්ො…ගප.… 

ඝාගනන  න්ධං ඝායිත්ො…ගප.… ජිව්හාය රසං සායිත්ො…ගප.… කාගයන

ග ොට්ඨබ්බ්ං ඵුසිත්ො…ගප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය ගසොමනස්සට්ඨානියං

ධම්මංඋපවිචරති– ඉගමඡ ගසොමනස්සුපවිචාරා. 

(9) ඡකදොමනස්සුපවිචාරා 
තත්ථ කතගම ඡ ගදොමනස්සුපවිචාරා? චක්ඛුනා රූපං දිස්ො 

ගදොමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරති, ගසොගතන සද්දං සුත්ො…ගප.… 

ඝාගනන න්ධං ඝායිත්ො…ගප.… ජිව්හායරසංසායිත්ො …ගප.… කාගයන 

ග ොට්ඨබ්බ්ං ඵුසිත්ො…ගප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය ගදොමනස්සට්ඨානියං

ධම්මං උපවිචරති– ඉගමඡගදොමනස්සුපවිචාරා. 
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(10) ඡඋකපක්ඛුපවිචාරා 
තත්ථ කතගම ඡ උගපක්ඛුපවිචාරා? චක්ඛුනා රූපං දිස්ො 

උගපක්ඛාට්ඨානියංරූපංඋපවිචරති, ගසොගතනසද්දංසුත්ො…ගප.… ඝාගනන

 න්ධං ඝායිත්ො…ගප.… ජිව්හාය රසං සායිත්ො…ගප.… කාගයන

ග ොට්ඨබ්බ්ං ඵුසිත්ො…ගප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය උගපක්ඛාට්ඨානියං

ධම්මංඋපවිචරති– ඉගමඡඋගපක්ඛුපවිචාරා. 

(11) ඡකගහසිතානිකසොමනස්සානි 
947. තත්ථ කතමානිඡග හසිතානිගසොමනස්සානි? මනාපිගයසුරූගපසු

ග හසිතං ගචතසිකං සාතං ගචතසිකං සුඛං ගචගතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං

ගෙදයිතංගචගතොසම් ස්සජාසාතා සුඛාගෙදනා, මනාපිගයසුසද්ගදසු…ගප.… 

මනාපිගයසු  න්ගධසු…ගප.… මනාපිගයසු රගසසු…ගප.… මනාපිගයසු

ග ොට්ඨබ්ගබ්සු…ගප.… මනාපිගයසු ධම්ගමසු ග හසිතං ගචතසිකං සාතං
ගචතසිකං සුඛං ගචගතොසම් ස්සජං සාතං සුඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා

සාතාසුඛාගෙදනා– ඉමානිඡග හසිතානිගසොමනස්සානි. 

(12) ඡකගහසිතානිකදොමනස්සානි 
තත්ථ කතමානි ඡ ග හසිතානි ගදොමනස්සානි? අමනාපිගයසු රූගපසු 

ග හසිතං ගචතසිකං අසාතං ගචතසිකං දුක්ඛං ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං

දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා ගෙදනා, අමනාපිගයසු

සද්ගදසු…ගප.… අමනාපිගයසු  න්ගධසු…ගප.… අමනාපිගයසු

රගසසු…ගප.… අමනාපිගයසුග ොට්ඨබ්ගබ්සු…ගප.… අමනාපිගයසු ධම්ගමසු
ග හසිතං ගචතසිකං අසාතං ගචතසිකං දුක්ඛං ගචගතොසම් ස්සජං අසාතං

දුක්ඛං ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අසාතා දුක්ඛා ගෙදනා – ඉමානි ඡ

ග හසිතානිගදොමනස්සානි. 

(13) ඡකගහසිතාඋකපක්ඛා 
තත්ථ කතමා ඡ ග හසිතා උගපක්ඛා? උගපක්ඛාට්ඨානිගයසු රූගපසු

ග හසිතං ගචතසිකං ගනෙ සාතං නාසාතං ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං

ගෙදයිතං ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛා ගෙදනා, උගපක්ඛාට්ඨානිගයසු 

සද්ගදසු…ගප.… උගපක්ඛාට්ඨානිගයසු  න්ගධසු…ගප.… 

උගපක්ඛාට්ඨානිගයසු රගසසු…ගප.… උගපක්ඛාට්ඨානිගයසු

ග ොට්ඨබ්ගබ්සු…ගප.… උගපක්ඛාට්ඨානිගයසු ධම්ගමසු ග හසිතං ගචතසිකං
ගනෙ සාතං නාසාතං ගචගතොසම් ස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගෙදයිතං

ගචගතොසම් ස්සජා අදුක්ඛමසුඛාගෙදනා– ඉමාඡග හසිතාඋගපක්ඛා. 
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(14) ඡදිට්ඨිකයො 
948. තත්ථකතමා ඡදිට්ඨිගයො? ‘‘අත්ථිගමඅත්තා’’තිොඅස්සසච්චගතො

ගථතගතො දිට්ඨි උප්පජ්ජති, ‘‘නත්ථි ගම අත්තා’’ති ො අස්ස සච්චගතො

ගථතගතො දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, ‘‘අත්තනා ො අත්තානංසඤ්ජානාමී’’තිො අස්ස

සච්චගතො ගථතගතො දිට්ඨි උප්පජ්ජති, ‘‘අත්තනා ො අනත්තානං

සඤ්ජානාමී’’තිොඅස්සසච්චගතොගථතගතොදිට්ඨිඋප්පජ්ජති, ‘‘අනත්තනා ො

අත්තානංසඤ්ජානාමී’’තිො අස්සසච්චගතොගථතගතො දිට්ඨිඋප්පජ්ජති; අථ

ො පනස්ස එෙංදිට්ඨිගහොති– ‘‘ගසො ගමඅයං අත්තාෙගදොගෙගදගයයො තත්ර

තත්ර දීඝරත්තං කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකං පච්චනුගභොති. න ගසො

ජාගතො නාගහොසි, න ගසො ජාගතො න භවිස්සති, නිච්ගචො ධුගෙො සස්සගතො

අවිපරිණාමධම්ගමො’’තිො පනස්සසච්චගතොගථතගතොදිට්ඨිඋප්පජ්ජති. ඉමාඡ

දිට්ඨිගයො. 

ඡක්කං. 

7. සත්තෙනිද්කදකසො 

(1) සත්තානුසයා 
949. තත්ථ කතගම සත්තානුසයා? කාමරා ානුසගයො, පටිඝානුසගයො, 

මානානුසගයො, දිට්ඨානුසගයො, විචිකිච්ඡානුසගයො, භෙරා ානුසගයො, 

අවිජ්ජානුසගයො– ඉගමසත්ත අනුසයා. 

(2) සත්තසංකයොජනානි 
තත්ථ කතමානි සත්ත සංගයොජනානි? කාමරා සංගයොජනං, 

පටිඝසංගයොජනං, මානසංගයොජනං, දිට්ඨිසංගයොජනං, විචිකිච්ඡාසංගයොජනං, 

භෙරා සංගයොජනං, අවිජ්ජාසංගයොජනං– ඉමානිසත්තසංගයොජනානි. 

(3) සත්තපරියුට්ඨානානි 
තත්ථ කතමානි සත්ත පරියුට්ඨානානි? කාමරා පරියුට්ඨානං, 

පටිඝපරියුට්ඨානං, මානපරියුට්ඨානං, දිට්ඨිපරියුට්ඨානං, විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨානං, 

භෙරා පරියුට්ඨානං, අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං– ඉමානිසත්තපරියුට්ඨානානි. 

(4) සත්තඅසද්ධම්මා 
950. තත්ථ කතගම සත්ත අසද්ධම්මා? අස්සද්ගධො ගහොති, අහිරිගකො

ගහොති, අගනොත්තප්පීගහොති, අප්පස්සුගතොගහොති, කුසීගතොගහොති, මුට්ඨස්සතී 

ගහොති, දුප්පඤ්ගඤොගහොති– ඉගමසත්තඅසද්ධම්මා. 
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(5) සත්තදුච්චරිතානි 
තත්ථ කතමානි සත්ත දුච්චරිතානි? පාණාතිපාගතො, අදින්නාදානං, 

කාගමසුමිච්ඡාචාගරො, මුසාොගදො, පිසුණාොචා,  රුසාොචා, සම් ප්පලාගපො– 

ඉමානි සත්තදුච්චරිතානි. 

(6) සත්තමානා 
තත්ථ කතගම සත්ත මානා? මාගනො, අතිමාගනො, මානාතිමාගනො, 

ඔමාගනො, අධිමාගනො, අස්මිමාගනො, මිච්ඡාමාගනො– ඉගමසත්තමානා. 

(7) සත්තදිට්ඨිකයො 
951. (ක) තත්ථ කතමා සත්ත දිට්ඨිගයො? ඉගධකච්ගචො සමගණො ො

බ්රාහ්මගණොො එෙංොදීගහොතිඑෙංදිට්ඨි– ‘‘යගතොගඛො, ගභො, අයංඅත්තාරූපී 

චාතුමහාභූතිගකො [චාතුම්මහාභූතිගකො (සී. සයා.)] මාතාගපත්තිකසම්භගෙො

කායස්ස ගභදා උච්ඡිජ්ජති විනස්සති න ගහොති පරං මරණා, එත්තාෙතා ගඛො

ගභො, අයංඅත්තාසම්මාසමුච්ඡින්ගනොගහොතී’’ති. ඉත්ගථගක සගතොසත්තස්ස

උච්ගඡදංවිනාසංවිභෙංපඤ්ඤගපන්ති. 

(ඛ) තමඤ්ගඤොඑෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසොඅත්තායංත්ෙං ෙගදසි. 

‘ගනගසො නත්ථී’ති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා සම්මා 

සමුච්ඡින්ගනො ගහොති. අත්ථි ගඛො ගභො අඤ්ගඤො අත්තා දිබ්ගබ්ො රූපී

කාමාෙචගරො කබ්ළීකාරභක්ගඛො. තං ත්ෙංනජානාසිනපස්සසි. තමහංජානාමි 

පස්සාමි. ගසොගඛො, ගභො, අත්තායගතොකායස්සගභදාඋච්ඡිජ්ජතිවිනස්සතින

ගහොති පරං මරණා, එත්තාෙතා ගඛො, ගභො, අයං අත්තා සම්මාසමුච්ඡින්ගනො

ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගකසගතො සත්තස්සඋච්ගඡදංවිනාසංවිභෙං පඤ්ඤගපන්ති. 

( ) තමඤ්ගඤොඑෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසොඅත්තායංත්ෙං ෙගදසි. 

‘ගනගසො නත්ථී’ති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා සම්මා 

සමුච්ඡින්ගනො ගහොති. අත්ථි ගඛො, ගභො, අඤ්ගඤො අත්තා දිබ්ගබ්ො රූපී

මගනොමගයො සබ්බ්ඞ් පච්චඞ්ගී අහීනින්ද්රිගයො. තංත්ෙංන ජානාසිනපස්සසි. 

තමහං ජානාමි පස්සාමි. ගසො ගඛො, ගභො, අත්තා යගතො කායස්ස ගභදා

උච්ඡිජ්ජතිවිනස්සතිනගහොතිපරං මරණා, එත්තාෙතාගඛො, ගභො, අයංඅත්තා

සම්මාසමුච්ඡින්ගනොගහොතී’’ති. ඉත්ගථගකසගතො සත්තස්සඋච්ගඡදංවිනාසං

විභෙංපඤ්ඤගපන්ති. 

(ඝ) තමඤ්ගඤොඑෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසොඅත්තායංත්ෙං ෙගදසි. 

‘ගනගසො නත්ථී’ති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා සම්මා 
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සමුච්ඡින්ගනො ගහොති. අත්ථි ගඛො, ගභො, අඤ්ගඤො අත්තා සබ්බ්ගසො
රූපසඤ්ඤානංසමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ් මානානත්තසඤ්ඤානං

අමනසිකාරා අනන්ගතො ආකාගසොති ආකාසානඤ්චායතනූපග ො. තං ත්ෙං න

ජානාසි න පස්සසි. තමහං ජානාමි පස්සාමි. ගසො ගඛො, ගභො, අත්තා යගතො

කායස්ස ගභදා උච්ඡිජ්ජති විනස්සතින ගහොති පරං මරණා, එත්තාෙතා ගඛො, 

ගභො, අයංඅත්තාසම්මාසමුච්ඡින්ගනොගහොතී’’ති. ඉත්ගථගක සගතොසත්තස්ස

උච්ගඡදංවිනාසංවිභෙංපඤ්ඤගපන්ති. 

(ඞ) තමඤ්ගඤො එෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසො අත්තායංත්ෙංෙගදසි. 

‘ගනගසො නත්ථී’ති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා සම්මා

සමුච්ඡින්ගනො ගහොති. අත්ථි ගඛො, ගභො, අඤ්ගඤො අත්තා සබ්බ්ගසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති

විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපග ො. තං ත්ෙං න ජානාසි න පස්සසි. තමහං ජානාමි

පස්සාමි. ගසොගඛො, ගභො, අත්තායගතොකායස්සගභදාඋච්ඡිජ්ජති විනස්සතින

ගහොති පරං මරණා, එත්තාෙතා ගඛො, ගභො, අයං අත්තා සම්මා සමුච්ඡින්ගනො 

ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගකසගතොසත්තස්සඋච්ගඡදංවිනාසංවිභෙංපඤ්ඤගපන්ති. 

(ච) තමඤ්ගඤොඑෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛො, ගභො, එගසොඅත්තායංත්ෙං ෙගදසි. 

‘ගනගසො නත්ථී’ති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා සම්මා 

සමුච්ඡින්ගනො ගහොති. අත්ථි ගඛො, ගභො, අඤ්ගඤො අත්තා සබ්බ්ගසො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම නත්ථි කිඤ්චීති

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපග ො. තං ත්ෙං න ජානාසි න පස්සසි. තමහං ජානාමි

පස්සාමි. ගසොගඛො, ගභො, අත්තායගතොකායස්සගභදා උච්ඡිජ්ජතිවිනස්සතින

ගහොති පරං මරණා, එත්තාෙතා ගඛො, ගභො, අයං අත්තා සම්මා සමුච්ඡින්ගනො

ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගකසගතොසත්තස්සඋච්ගඡදංවිනාසංවිභෙං පඤ්ඤගපන්ති. 

(ඡ) තමඤ්ගඤොඑෙමාහ– ‘‘අත්ථිගඛොපනඑගසොඅත්තායංත්ෙංෙගදසි. 

‘ගනගසො නත්ථී’ති ෙදාමි. ගනො ච ගඛො, ගභො, අයං අත්තා එත්තාෙතා සම්මා

සමුච්ඡින්ගනො ගහොති. අත්ථි ගඛො, ගභො, අඤ්ගඤො අත්තා සබ්බ්ගසො

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපග ො. තං

ත්ෙං න ජානාසි න පස්සසි. තමහං ජානාමි පස්සාමි. ගසො ගඛො, ගභො, අත්තා

යගතොකායස්සගභදාඋච්ඡිජ්ජතිවිනස්සතිනගහොතිපරංමරණා, එත්තාෙතා

ගඛො, ගභො, අයං අත්තා සම්මා සමුච්ඡින්ගනො ගහොතී’’ති. ඉත්ගථගක සගතො

සත්තස්සඋච්ගඡදංවිනාසංවිභෙංපඤ්ඤගපන්ති. ඉමාසත්ත දිට්ඨිගයො. 

සත්තකං. 
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8. අට්ඨෙනිද්කදකසො 

(1) අට්ඨකිකලසෙත්ථූනි 
952. තත්ථ කතමානිඅට්ඨකිගලසෙත්ථූනි? ගලොගභො, ගදොගසො, ගමොගහො, 

මාගනො, දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, ථිනං, උද්ධච්චං– ඉමානිඅට්ඨකිගලසෙත්ථූනි. 

(2) අට්ඨකුසීතෙත්ථූනි 
953. තත්ථ කතමානිඅට්ඨකුසීතෙත්ථූනි? 

(ක) ඉධභික්ඛුනාකම්මංකාතබ්බ්ංගහොති. තස්සඑෙංගහොති – ‘‘කම්මං

ගඛො ගම කාතබ්බ්ං භවිස්සති. කම්මං ගඛො පන ගම කගරොන්තස්ස කාගයො

කිලමිස්සති. හන්දාහං නිපජ්ජාමී’’ති. ගසො නිපජ්ජති; න වීරියං ආරභති

අප්පත්තස්ස පත්තියා, අනධි තස්ස අධි මාය, අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. 

ඉදංපඨමංකුසීතෙත්ථු. 

(ඛ) පුනචපරංභික්ඛුනාකම්මංකතං ගහොති. තස්සඑෙං ගහොති – ‘‘අහං 

ගඛොකම්මං අකාසිං. කම්මංගඛොපනගමකගරොන්තස්සකාගයොකිලන්ගතො. 

හන්දාහං නිපජ්ජාමී’’ති. ගසොනිපජ්ජති; නවීරියංආරභතිඅප්පත්තස්සපත්තියා, 

අනධි තස්ස අධි මාය, අසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. ඉදංදුතියංකුසීතෙත්ථු. 

( ) පුනචපරංභික්ඛුනාමග්ග ො න්තබ්ගබ්ොගහොති. තස්සඑෙං ගහොති– 

‘‘මග්ග ොගඛොගම න්තබ්ගබ්ොභවිස්සති. මග් ංගඛොපනගම  ච්ඡන්තස්ස

කාගයොකිලමිස්සති. හන්දාහංනිපජ්ජාමී’’ති. ගසොනිපජ්ජති; නවීරියං ආරභති

අප්පත්තස්ස පත්තියා, අනධි තස්ස අධි මාය, අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. 

ඉදංතතියංකුසීතෙත්ථු. 

(ඝ) පුනචපරංභික්ඛුනා මග්ග ො ගතොගහොති. තස්සඑෙංගහොති– ‘‘අහං

ගඛො මග් ං අ මාසිං. මග් ං ගඛො පන ගම ච්ඡන්තස්සකාගයො කිලන්ගතො. 

හන්දාහංනිපජ්ජාමී’’ති. ගසොනිපජ්ජති; නවීරියං ආරභතිඅප්පත්තස්සපත්තියා, 

අනධි තස්සඅධි මාය, අසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. ඉදංචතුත්ථංකුසීතෙත්ථු. 

(ඞ) පුන චපරං භික්ඛු  ාමං ො නි මං ො පිණ්ොය චරන්ගතො න ලභති 

ලූඛස්සොපණීතස්සොගභොජනස්සයාෙදත්ථංපාරිපූරිං. තස්සඑෙංගහොති– 

‘‘අහං ගඛො  ාමං ො නි මං ො පිණ්ොය චරන්ගතො නාලත්ථං ලූඛස්ස ො

පණීතස්ස ො ගභොජනස්ස යාෙදත්ථං පාරිපූරිං. තස්ස ගම කාගයො කිලන්ගතො

අකම්මඤ්ගඤො. හන්දාහං නිපජ්ජාමී’’ති. ගසො නිපජ්ජති; න වීරියං ආරභති
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අප්පත්තස්ස පත්තියා, අනධි තස්ස අධි මාය, අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. 

ඉදංපඤ්චමංකුසීතෙත්ථු. 

(ච) පුනචපරංභික්ඛු ාමංොනි මංොපිණ්ොයචරන්ගතොලභති ලූඛස්ස

ො පණීතස්ස ො ගභොජනස්ස යාෙදත්ථං පාරිපූරිං. තස්සඑෙං ගහොති – ‘‘අහං
ගඛො  ාමංොනි මංොපිණ්ොයචරන්ගතොඅලත්ථංලූඛස්සොපණීතස්සො 

ගභොජනස්සයාෙදත්ථංපාරිපූරිං. තස්සගමකාගයොකිලන්ගතො අකම්මඤ්ගඤො

මාසාචිතංමඤ්ගඤ. හන්දාහංනිපජ්ජාමී’’ති. ගසොනිපජ්ජති; නවීරියං ආරභති

අප්පත්තස්ස පත්තියා, අනධි තස්ස අධි මාය, අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. 

ඉදංඡට්ඨංකුසීතෙත්ථු. 

(ඡ) පුන චපරං භික්ඛුගනො උප්පන්ගනො ගහොති අප්පමත්තගකො ආබ්ාගධො. 

තස්ස එෙං ගහොති – ‘‘උප්පන්ගනො ගඛො ගම අයං අප්පමත්තගකො ආබ්ාගධො. 

අත්ථි කප්ගපො නිපජ්ජිතුං. හන්දාහං නිපජ්ජාමී’’ති. ගසො නිපජ්ජති; න වීරියං 

ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා, අනධි තස්ස අධි මාය, අසච්ඡිකතස්ස

සච්ඡිකිරියාය. ඉදංසත්තමංකුසීතෙත්ථු. 

(ජ) පුනචපරංභික්ඛුගිලානාවුට්ඨිගතො [ගිලානවුට්ඨිගතො(සද්දනීභි) අ. නි. 

6.16 පාළයාටීකා පස්සිතබ්බ්ා] ගහොතිඅචිරවුට්ඨිගතොග ලඤ්ඤා. තස්සඑෙං

ගහොති– ‘‘අහංගඛො ගිලානාවුට්ඨිගතොඅචිරවුට්ඨිගතොග ලඤ්ඤා. තස්සගම

කාගයො දුබ්බ්ගලො අකම්මඤ්ගඤො. හන්දාහං නිපජ්ජාමී’’ති. ගසො නිපජ්ජති; න

වීරියං ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා, අනධි තස්ස අධි මාය, අසච්ඡිකතස්ස

සච්ඡිකිරියාය. ඉදංඅට්ඨමංකුසීතෙත්ථු. ඉමානි අට්ඨකුසීතෙත්ථූනි. 

(3) අට්ඨසුකලොෙධම්කමසුචිත්තස්සපටිඝාකතො 
954. තත්ථ කතගමසුඅට්ඨසුගලොකධම්ගමසුචිත්තස්ස පටිඝාගතො? ලාගභ

සාරාග ො, අලාගභ පටිවිගරොගධො, යගස සාරාග ො, අයගස පටිවිගරොගධො, 

පසංසාය සාරාග ො, නින්දාය පටිවිගරොගධො, සුගඛ සාරාග ො, දුක්ගඛ

පටිවිගරොගධො– ඉගමසුඅට්ඨසු ගලොකධම්ගමසුචිත්තස්සපටිඝාගතො. 

(4) අට්ඨඅනරියකෙොහාරා 
955. තත්ථකතගම අට්ඨඅනරියගෙොහාරා? අදිට්ගඨදිට්ඨොදිතා, අස්සුගත

සුතොදිතා, අමුගත මුතොදිතා, අවිඤ්ඤාගත විඤ්ඤාතොදිතා, දිට්ගඨ

අදිට්ඨොදිතා, සුගත අස්සුතොදිතා, මුගත අමුතොදිතා, විඤ්ඤාගත

අවිඤ්ඤාතොදිතා– ඉගමඅට්ඨඅනරියගෙොහාරා. 
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(5) අට්ඨමිච්ඡත්තා 
956. තත්ථ කතගම අට්ඨ මිච්ඡත්තා? මිච්ඡාදිට්ඨි, මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො, 

මිච්ඡාොචා, මිච්ඡාකම්මන්ගතො, මිච්ඡාආජීගෙො, මිච්ඡාොයාගමො, මිච්ඡාසති, 

මිච්ඡාසමාධි– ඉගම අට්ඨමිච්ඡත්තා. 

(6) අට්ඨපුරිසකදොසා 
957. තත්ථ කතගමඅට්ඨපුරිසගදොසා? (ක) ඉධභික්ඛූ භික්ඛුංආපත්තියා

ගචොගදන්ති. ගසොභික්ඛුභික්ඛූහිආපත්තියාගචොදියමාගනො [ගචොදියමාගනො(සී. 

සයා.) අ. නි. 8.14] ‘‘න සරාමි න සරාමී’’ති අස්සතියාෙ නිබ්ගබ්ගඨති. අයං

පඨගමොපුරිසගදොගසො. 

(ඛ) පුනචපරං භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා ගචොගදන්ති. ගසො භික්ඛු භික්ඛූහි

ආපත්තියා ගචොදියමාගනො ගචොදකංගයෙ පටිප් රති – ‘‘කිං නු ගඛො තුය්හං

බ්ාලස්ස අබ්යත්තස්ස භණිගතන! ත්ෙම්පි නාම මං භණිතබ්බ්ං මඤ්ඤසී’’ති! 

අයංදුතිගයො පුරිසගදොගසො. 

( ) පුන චපරං භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා ගචොගදන්ති. ගසො භික්ඛුභික්ඛූහි

ආපත්තියා ගචොදියමාගනො ගචොදකංගයෙ [ගචොදකස්ගසෙ (සයා.) අ. නි. 8.14] 

පච්චාගරොගපති – ‘‘ත්ෙම්පි ගඛොසි ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්ගනො. ත්ෙං

තාෙපඨමංපටිකගරොහී’’ති. අයංතතිගයො පුරිසගදොගසො. 

(ඝ) පුනචපරං භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා ගචොගදන්ති. ගසො භික්ඛු භික්ඛූහි

ආපත්තියා ගචොදියමාගනො අඤ්ගඤනාඤ්ඤං පටිචරති, බ්හිද්ධා කථං

අපනාගමති, ගකොපඤ්චගදොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකගරොති. අයංචතුත්ගථො

පුරිසගදොගසො. 

(ඞ) පුනචපරං භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා ගචොගදන්ති. ගසො භික්ඛු භික්ඛූහි

ආපත්තියා ගචොදියමාගනො සඞ්ඝමජ්ගඣ බ්ාහාවික්ගඛපකං භණති. අයං

පඤ්චගමොපුරිසගදොගසො. 

(ච) පුන චපරං භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා ගචොගදන්ති. ගසො භික්ඛු භික්ඛූහි

ආපත්තියා ගචොදියමාගනො අනාදියිත්ො සඞ්ඝං, අනාදියිත්ො ගචොදකං, 

සාපත්තිගකොෙ [ආපත්තිගකොෙ (ක.) අ. නි. 8.14] ගයනකාමං පක්කමති. අයං

ඡට්ගඨොපුරිසගදොගසො. 

(ඡ) පුන චපරං භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා ගචොගදන්ති. ගසො භික්ඛු භික්ඛූහි

ආපත්තියා ගචොදියමාගනො ‘‘ගනොහං ආපන්ගනොම්හි, න පනාහං
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අනාපන්ගනොම්හී’’ති තුණ්හීභූගතො සඞ්ඝං විගහගසති. අයං සත්තගමො

පුරිසගදොගසො. 

(ජ) පුන චපරං භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා ගචොගදන්ති. ගසො භික්ඛු භික්ඛූහි

ආපත්තියා ගචොදියමාගනො එෙමාහ – ‘‘කිං නු ගඛො තුම්ගහ ආයස්මන්ගතො

අතිබ්ාළ්හං මයිබ්යාෙටා. ඉදානාහංසික්ඛංපච්චක්ඛාය හීනායාෙත්තිස්සාමී’’ති. 

ගසො සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාෙත්තිත්ො එෙමාහ – ‘‘ඉදානි ගඛො තුම්ගහ

ආයස්මන්ගතොඅත්තමනාගහොථා’’ති. අයංඅට්ඨගමොපුරිසගදොගසො. ඉගම අට්ඨ

පුරිසගදොසා. 

(7) අට්ඨඅසඤ්ඤීොදා 
958. තත්ථ කතගම අට්ඨ අසඤ්ඤීොදා? ‘‘රූපී අත්තා ගහොති අගරොග ො

පරංමරණා’’ති– අසඤ්ඤීතිනං පඤ්ඤගපන්ති; අරූපීඅත්තා…ගප.… රූපීච

අරූපීච…ගප.… ගනෙරූපීනාරූපී…ගප.… ‘‘අන්තො අත්තාගහොතිඅගරොග ො

පරං මරණා’’ති – අසඤ්ඤීති නං පඤ්ඤගපන්ති; ‘‘අනන්තො අත්තා ගහොති

අගරොග ො පරං මරණා’’ති – අසඤ්ඤීති නං පඤ්ඤගපන්ති; ‘‘අන්තො ච

අනන්තො ච අත්තා ගහොති අගරොග ො පරං මරණා’’ති – අසඤ්ඤීති නං 

පඤ්ඤගපන්ති; ‘‘ගනෙන්තො නානන්තො අත්තා ගහොති අගරොග ො පරං

මරණා’’ති–අසඤ්ඤීති නංපඤ්ඤගපන්ති. ඉගමඅට්ඨඅසඤ්ඤීොදා. 

(8) අට්ඨකනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීොදා 
959. තත්ථකතගම අට්ඨගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීොදා? ‘‘රූපීඅත්තාගහොති

අගරොග ො පරං මරණා’’ති – ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති නං පඤ්ඤගපන්ති; 

‘‘අරූපීඅත්තාගහොතිඅගරොග ොපරංමරණා’’ති– ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිනං

පඤ්ඤගපන්ති; ‘‘රූපී ච අරූපී ච අත්තා ගහොති අගරොග ො පරං මරණා’’ති – 

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිනං පඤ්ඤගපන්ති; ‘‘ගනෙරූපීනාරූපී අත්තා ගහොති

අගරොග ො පරං මරණා’’ති – ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති නං පඤ්ඤගපන්ති; 

‘‘අන්තොඅත්තාගහොතිඅගරොග ොපරංමරණා’’ති– ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති

නං පඤ්ඤගපන්ති; ‘‘අනන්තො අත්තා ගහොති අගරොග ො පරං මරණා’’ති – 

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිනංපඤ්ඤගපන්ති; ‘‘අන්තොචඅනන්තොචඅත්තා

ගහොති අගරොග ො පරං මරණා’’ති – ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති නං

පඤ්ඤගපන්ති; ‘‘ගනෙන්තො නානන්තො අත්තා ගහොති අගරොග ො පරං

මරණා’’ති – ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති නං පඤ්ඤගපන්ති. ඉගම අට්ඨ 

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීොදා. 

අට්ඨකං. 
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9. නෙෙනිද්කදකසො 

(1) නෙආඝාතෙත්ථූනි 
960. තත්ථ කතමානි නෙ ආඝාතෙත්ථූනි? ‘‘අනත්ථං ගම අචරී’’ති

ආඝාගතො ජායති; ‘‘අනත්ථං ගම චරතී’’ති ආඝාගතො ජායති; ‘‘අනත්ථං ගම 

චරිස්සතී’’ති ආඝාගතො ජායති; ‘‘පියස්ස ගම මනාපස්ස අනත්ථං

අචරි’’…ගප.… අනත්ථං චරති…ගප.… අනත්ථංචරිස්සතීතිආඝාගතොජායති; 

අප්පියස්සගමඅමනාපස්සඅත්ථං අචරි…ගප.… අත්ථංචරති…ගප.… අත්ථං

චරිස්සතීතිආඝාගතොජායති. ඉමානිනෙ ආඝාතෙත්ථූනි. 

(2) නෙපුරිසමලානි 
961. තත්ථ කතමානි නෙ පුරිසමලානි? ගකොගධො, මක්ගඛො, ඉස්සා, 

මච්ඡරියං, මායා, සාගඨයයං, මුසාොගදො, පාපිච්ඡතා, මිච්ඡාදිට්ඨි – ඉමානිනෙ

පුරිසමලානි. 

(3) නෙවිධාමානා 
962. තත්ථ කතගම නෙවිධා මානා? ‘‘ගසයයස්ස ගසගයයොහමස්මී’’ති

මාගනො, ‘‘ගසයයස්ස සදිගසොහමස්මී’’තිමාගනො, ‘‘ගසයයස්ස හීගනොහමස්මී’’ති

මාගනො, ‘‘සදිසස්සගසගයයොහමස්මී’’තිමාගනො, ‘‘සදිසස්ස සදිගසොහමස්මී’’ති

මාගනො, ‘‘සදිසස්ස හීගනොහමස්මී’’ති මාගනො, ‘‘හීනස්ස ගසගයයොහමස්මී’’ති

මාගනො, ‘‘හීනස්ස සදිගසොහමස්මී’’ති මාගනො, ‘‘හීනස්ස හීගනොහමස්මී’’ති

මාගනො– ඉගමනෙවිධාමානා. 

(4) නෙතණ්හාමූලොධම්මා 
963. තත්ථකතගම නෙතණ්හාමූලකාධම්මා? තණ්හංපටිච්චපරිගයසනා, 

පරිගයසනං පටිච්ච ලාගභො, ලාභං පටිච්ච විනිච්ඡගයො, විනිච්ඡයං පටිච්ච

ඡන්දරාග ො, ඡන්දරා ං පටිච්ච අජ්ගඣොසානං, අජ්ගඣොසානං පටිච්ච

පරිග් ගහො, පරිග් හං පටිච්ච මච්ඡරියං, මච්ඡරියං පටිච්ච ආරක්ගඛො, 

ආරක්ඛාධිකරණං දණ්ොදාන-සත්ථාදාන-කලහ-විග් හවිොද-තුෙංතුෙං-

ගපසුඤ්ඤ-මුසාොදාඅගනගකපාපකා අකුසලාධම්මාසම්භෙන්ති– ඉගමනෙ

තණ්හාමූලකාධම්මා. 

(5) නෙඉඤ්ජිතානි 
964. තත්ථ කතමානි නෙ ඉඤ්ජිතානි? ‘‘අස්මී’’ති ඉඤ්ජිතගමතං, 

‘‘අහමස්මී’’තිඉඤ්ජිතගමතං, ‘‘අයමහමස්මී’’තිඉඤ්ජිතගමතං‘‘භවිස්ස’’න්ති

ඉඤ්ජිතගමතං, ‘‘රූපී භවිස්ස’’න්ති ඉඤ්ජිතගමතං, ‘‘අරූපී භවිස්ස’’න්ති
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ඉඤ්ජිතගමතං, ‘‘සඤ්ඤී භවිස්ස’’න්තිඉඤ්ජිතගමතං, ‘‘අසඤ්ඤීභවිස්ස’’න්ති

ඉඤ්ජිතගමතං, ‘‘ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභවිස්ස’’න්තිඉඤ්ජිතගමතං– ඉමානි

නෙඉඤ්ජිතානි. 

(6-9) නෙමඤ්ඤිතාදීනි 
965. තත්ථ කතමානි නෙ මඤ්ඤිතානි… නෙ  න්දිතානි… නෙ

පපඤ්චිතානි… නෙ සඞ්ඛතානි? ‘‘අස්මී’’ති සඞ්ඛතගමතං, ‘‘අහමස්මී’’ති

සඞ්ඛතගමතං, ‘‘අයමහමස්මී’’ති සඞ්ඛතගමතං, ‘‘භවිස්ස’’න්ති සඞ්ඛතගමතං, 

‘‘රූපී භවිස්ස’’න්ති සඞ්ඛතගමතං, ‘‘අරූපී භවිස්ස’’න්ති සඞ්ඛතගමතං, 

‘‘සඤ්ඤී භවිස්ස’’න්තිසඞ්ඛතගමතං, ‘‘අසඤ්ඤීභවිස්ස’’න්ති සඞ්ඛතගමතං, 

‘‘ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභවිස්ස’’න්තිසඞ්ඛතගමතං– ඉමානිනෙ සඞ්ඛතානි. 

නෙකං. 

10. දසෙනිද්කදකසො 

(1) දසකිකලසෙත්ථූනි 
966. තත්ථ කතමානි දස කිගලසෙත්ථූනි? ගලොගභො, ගදොගසො, ගමොගහො, 

මාගනො, දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, ථිනං, උද්ධච්චං, අහිරිකං, අගනොත්තප්පං– ඉමානිදස

කිගලසෙත්ථූනි. 

(2) දසආඝාතෙත්ථූනි 
967. තත්ථ කතමානිදසආඝාතෙත්ථූනි? ‘‘අනත්ථංගමඅචරී’’තිආඝාගතො

ජායති, ‘‘අනත්ථංගමචරතී’’ති ආඝාගතොජායති, ‘‘අනත්ථංගමචරිස්සතී’’ති

ආඝාගතො ජායති, ‘‘පියස්ස ගම මනාපස්ස අනත්ථං අචරි’’…ගප.… අනත්ථං

චරති…ගප.… අනත්ථං චරිස්සතීති ආඝාගතො ජායති, අප්පියස්ස ගම

අමනාපස්ස අත්ථං අචරි…ගප.… අත්ථං චරති…ගප.… අත්ථං චරිස්සතීති

ආඝාගතො ජායති, අට්ඨාගන ො පන ආඝාගතො ජායති – ඉමානි දස 

ආඝාතෙත්ථූනි. 

(3) දසඅකුසලෙම්මපථා 
968. තත්ථකතගම දසඅකුසලකම්මපථා? පාණාතිපාගතො, අදින්නාදානං, 

කාගමසුමිච්ඡාචාගරො, මුසාොගදො, පිසුණා ොචා,  රුසා ොචා, සම් ප්පලාගපො, 

අභිජ්ඣා, බ්යාපාගදො, මිච්ඡාදිට්ඨි– ඉගමදස අකුසලකම්මපථා. 
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(4) දසසංකයොජනානි 
969. තත්ථ කතමානි දස සංගයොජනානි? කාමරා සංගයොජනං, 

පටිඝසංගයොජනං, මානසංගයොජනං, දිට්ඨිසංගයොජනං, විචිකිච්ඡාසංගයොජනං, 

සීලබ්බ්තපරාමාසසංගයොජනං, භෙරා සංගයොජනං, ඉස්සාසංගයොජනං, 

මච්ඡරියසංගයොජනං, අවිජ්ජාසංගයොජනං– ඉමානිදසසංගයොජනානි. 

(5) දසමිච්ඡත්තා 
970. තත්ථ කතගම දස මිච්ඡත්තා? මිච්ඡාදිට්ඨි, මිච්ඡාසඞ්කප්ගපො, 

මිච්ඡාොචා, මිච්ඡාකම්මන්ගතො, මිච්ඡාආජීගෙො, මිච්ඡාොයාගමො, මිච්ඡාසති, 

මිච්ඡාසමාධි, මිච්ඡාඤාණං, මිච්ඡාවිමුත්ති– ඉගමදසමිච්ඡත්තා. 

(6) දසෙත්ථුොමිච්ඡාදිට්ඨි 
971. තත්ථකතමා දසෙත්ථුකාමිච්ඡාදිට්ඨි? නත්ථිදින්නං, නත්ථියිට්ඨං, 

නත්ථි හුතං, නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං  ලං විපාගකො, නත්ථි අයං

ගලොගකො, නත්ථි පගරො ගලොගකො, නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, නත්ථි සත්තා

ඔපපාතිකා, නත්ථි ගලොගක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා [සමග් තා (ක.)] 

සම්මා පටිපන්නා ගය ඉමඤ්ච ගලොකං පරඤ්ච ගලොකං සයං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්ොපගෙගදන්තීති– අයංදසෙත්ථුකාමිච්ඡාදිට්ඨි. 

(7) දසෙත්ථුොඅන්තග්ගාහිොදිට්ඨි 
972. තත්ථකතමා දසෙත්ථුකාඅන්තග් ාහිකාදිට්ඨි? සස්සගතොගලොගකොති

ො, අසස්සගතොගලොගකොතිො, අන්තොගලොගකොතිො, අනන්තොගලොගකොති

ො, තං ජීෙං තං සරීරන්ති ො, අඤ්ඤං ජීෙං අඤ්ඤං සරීරන්ති ො, ගහොති

තථා ගතොපරංමරණාතිො, නගහොතිතථා ගතොපරංමරණාතිො, ගහොතිච

නචගහොතිතථා ගතොපරංමරණාතිො, ගනෙගහොතිනනගහොතිතථා ගතො

පරංමරණාතිො– අයංදසෙත්ථුකාඅන්තග් ාහිකාදිට්ඨි. 

දසකං. 

11. තණ්හාවිචරිතනිද්කදකසො 

(1) අජ්ඣත්තිෙස්සඋපාදාය 
973. තත්ථ කතමානිඅට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානිඅජ්ඣත්තිකස්සඋපාදාය? 

අස්මීති ගහොති, ඉත්ථස්මීති ගහොති, එෙස්මීති ගහොති, අඤ්ඤථාස්මීති ගහොති, 

භවිස්සන්ති ගහොති, ඉත්ථං භවිස්සන්ති ගහොති, එෙං භවිස්සන්ති ගහොති, 

අඤ්ඤථා භවිස්සන්ති ගහොති, අසස්මීති ගහොති, සාතස්මීති ගහොති, සියන්ති
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ගහොති, ඉත්ථං සියන්තිගහොති, එෙංසියන්තිගහොති, අඤ්ඤථාසියන්තිගහොති, 

අපාහං සියන්ති ගහොති, අපාහං ඉත්ථං සියන්ති ගහොති, අපාහං එෙං සියන්ති 

ගහොති, අපාහංඅඤ්ඤථාසියන්තිගහොති. 

974. කථඤ්ච අස්මීති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අනෙකාරිං [අනෙකාරී (සී. 

ක.)] කරිත්ො රූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං

අස්මීති ඡන්දං පටිලභති, අස්මීති මානං පටිලභති, අස්මීති දිට්ඨිං පටිලභති. 

තස්මිං සති ඉමානි පපඤ්චිතානි ගහොන්ති – ඉත්ථස්මීති ො එෙස්මීති ො

අඤ්ඤථාස්මීති ො. 

(2) කථඤ්ච ඉත්ථස්මීතිගහොති? ඛත්තිගයොස්මීතිො, බ්රාහ්මගණොස්මීතිො, 

ගෙස්ගසොස්මීති ො, සුද්ගදොස්මීති ො,  හට්ගඨොස්මීති ො, පබ්බ්ජිගතොස්මීති ො, 

ගදගෙොස්මීතිො, මනුස්ගසොස්මීතිො, රූපීස්මීතිො, අරූපීස්මීතිො, සඤ්ඤීස්මීති

ො, අසඤ්ඤීස්මීති ො, ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීස්මීති ො – එෙං ඉත්ථස්මීති

ගහොති. 

(3) කථඤ්චඑෙස්මීතිගහොති? පරපුග් ලං [පරං පුග් ලං(සයා.)] උපනිධාය

යථාගසොඛත්තිගයොතථාහංඛත්තිගයොස්මීතිො, යථා ගසොබ්රාහ්මගණොතථාහං

බ්රාහ්මගණොස්මීතිො, යථාගසොගෙස්ගසොතථාහංගෙස්ගසොස්මීති ොයථාගසො

සුද්ගදොතථාහංසුද්ගදොස්මීතිො, යථාගසො හට්ගඨොතථාහං  හට්ගඨොස්මීතිො, 

යථාගසො පබ්බ්ජිගතොතථාහං පබ්බ්ජිගතොස්මීතිො, යථාගසො ගදගෙොතථාහං

ගදගෙොස්මීතිො, යථාගසොමනුස්ගසොතථාහංමනුස්ගසොස්මීතිො, යථා ගසොරූපී

තථාහංරූපීස්මීතිො, යථාගසොඅරූපීතථාහංඅරූපීස්මීතිො, යථාගසොසඤ්ඤී 

තථාහං සඤ්ඤීස්මීති ො, යථා ගසො අසඤ්ඤී තථාහං අසඤ්ඤීස්මීති ො, යථා

ගසො ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී තථාහං ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීස්මීති ො – එෙං

එෙස්මීතිගහොති. 

(4) කථඤ්ච අඤ්ඤථාස්මීති ගහොති? පරපුග් ලං උපනිධාය යථා ගසො 
ඛත්තිගයො නාහං තථා ඛත්තිගයොස්මීති ො යථා ගසො බ්රාහ්මගණො නාහං තථා 

බ්රාහ්මගණොස්මීතිො, යථාගසොගෙස්ගසොනාහංතථාගෙස්ගසොස්මීතිො, යථා

ගසො සුද්ගදො නාහං තථා සුද්ගදොස්මීති ො, යථා ගසො  හට්ගඨො නාහං තථා

 හට්ගඨොස්මීතිො, යථාගසො පබ්බ්ජිගතොනාහංතථාපබ්බ්ජිගතොස්මීතිො, යථා

ගසො ගදගෙො නාහං තථා ගදගෙොස්මීති ො, යථා ගසො මනුස්ගසො නාහං තථා

මනුස්ගසොස්මීති ො, යථාගසොරූපීනාහං තථාරූපීස්මීතිො, යථාගසොඅරූපී

නාහංතථාඅරූපීස්මීතිො, යථාගසොසඤ්ඤීනාහං තථාසඤ්ඤීස්මීතිො, යථා

ගසොඅසඤ්ඤීනාහංතථාඅසඤ්ඤීස්මීතිො, යථාගසො ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී

නාහංතථාගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීස්මීතිො– එෙංඅඤ්ඤථාස්මීති ගහොති. 
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(5) කථඤ්ච භවිස්සන්ති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අනෙකාරිං කරිත්ො 

රූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං භවිස්සන්ති

ඡන්දං පටිලභති, භවිස්සන්ති මානං පටිලභති, භවිස්සන්ති දිට්ඨිං පටිලභති. 

තස්මිං සති ඉමානි පපඤ්චිතානි ගහොන්ති – ඉත්ථං භවිස්සන්ති ො, එෙං

භවිස්සන්තිො, අඤ්ඤථාභවිස්සන්ති ො. 

(6) කථඤ්ච ඉත්ථං භවිස්සන්ති ගහොති? ඛත්තිගයො භවිස්සන්ති ො, 

බ්රාහ්මගණොභවිස්සන්තිො, ගෙස්ගසො භවිස්සන්ති ො, සුද්ගදො භවිස්සන්ති ො, 

 හට්ගඨොභවිස්සන්තිො, පබ්බ්ජිගතොභවිස්සන්තිො, ගදගෙොභවිස්සන්තිො, 

මනුස්ගසොභවිස්සන්ති ො, රූපීභවිස්සන්ති ො, අරූපීභවිස්සන්ති ො, සඤ්ඤී 

භවිස්සන්තිො, අසඤ්ඤීභවිස්සන්තිො, ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභවිස්සන්තිො

– එෙංඉත්ථංභවිස්සන්තිගහොති. 

(7) කථඤ්ච එෙං භවිස්සන්ති ගහොති? පරපුග් ලං උපනිධාය යථා ගසො 

ඛත්තිගයො තථාහං ඛත්තිගයො භවිස්සන්ති ො, යථා ගසො බ්රාහ්මගණො තථාහං

බ්රාහ්මගණො භවිස්සන්තිො…ගප.… යථා ගසොගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතථාහං

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්සන්තිො– එෙංභවිස්සන්තිගහොති. 

(8) කථඤ්චඅඤ්ඤථාභවිස්සන්තිගහොති? පරපුග් ලංඋපනිධායයථා ගසො

ඛත්තිගයොනාහංතථාඛත්තිගයොභවිස්සන්තිො, යථාගසොබ්රාහ්මගණොනාහං

තථා බ්රාහ්මගණො භවිස්සන්ති ො…ගප.… යථා ගසො ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී

නාහංතථා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභවිස්සන්තිො– එෙංඅඤ්ඤථාභවිස්සන්ති

ගහොති. 

(9) කථඤ්ච අසස්මීති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අනෙකාරිං කරිත්ො

රූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං නිච්ගචොස්මි 

ධුගෙොස්මිසස්සගතොස්මිඅවිපරිණාමධම්ගමොස්මීති– එෙංඅසස්මීතිගහොති. 

(10) කථඤ්ච සාතස්මීති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අනෙකාරිං කරිත්ො

රූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං උච්ඡිජ්ජිස්සාමි

විනස්සිස්සාමිනභවිස්සාමීති– එෙංසාතස්මීතිගහොති. 

(11) කථඤ්ච සියන්ති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අනෙකාරිං කරිත්ො 

රූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං සියන්ති ඡන්දං

පටිලභති, සියන්ති මානංපටිලභති, සියන්තිදිට්ඨිංපටිලභති. තස්මිංසතිඉමානි

පපඤ්චිතානිගහොන්ති– ඉත්ථංසියන්තිො, එෙංසියන්තිො, අඤ්ඤථාසියන්ති

ො. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ඛුද්දෙෙත්ථුවිභඞ්කගො 

494 

පටුන 

(12) කථඤ්චඉත්ථංසියන්තිගහොති? ඛත්තිගයොසියන්තිො, බ්රාහ්මගණො

සියන්තිො, ගෙස්ගසොසියන්තිො, සුද්ගදොසියන්තිො,  හට්ගඨො සියන්තිො, 

පබ්බ්ජිගතො සියන්ති ො, ගදගෙො සියන්ති ො, මනුස්ගසො සියන්ති ො, රූපී 

සියන්ති ො, අරූපී සියන්ති ො, සඤ්ඤී සියන්ති ො, අසඤ්ඤී සියන්ති ො, 

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසියන්තිො– එෙංඉත්ථංසියන්තිගහොති. 

(13) කථඤ්ච එෙං සියන්ති ගහොති? පරපුග් ලං උපනිධාය යථා ගසො 

ඛත්තිගයො තථාහං ඛත්තිගයො සියන්ති ො, යථා ගසො බ්රාහ්මගණො තථාහං

බ්රාහ්මගණො සියන්ති ො…ගප.… යථා ගසො ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී තථාහං 

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසියන්තිො– එෙංඑෙංසියන්තිගහොති. 

(14) කථඤ්චඅඤ්ඤථාසියන්තිගහොති? පරපුග් ලංඋපනිධායයථාගසො 

ඛත්තිගයොනාහංතථාඛත්තිගයොසියන්තිො, යථාගසොබ්රාහ්මගණොනාහංතථා

බ්රාහ්මගණො සියන්තිො…ගප.… යථාගසොගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීනාහංතථා

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසියන්තිො – එෙංඅඤ්ඤථාසියන්තිගහොති. 

(15) කථඤ්ච අපාහං සියන්ති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අනෙකාරිං කරිත්ො

රූපං… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණංඅපාහංසියන්තිඡන්දං

පටිලභති, අපාහං සියන්ති මානං පටිලභති, අපාහං සියන්ති දිට්ඨිං පටිලභති. 

තස්මිංසතිඉමානි පපඤ්චිතානිගහොන්ති– අපාහංඉත්ථංසියන්තිො, අපාහං

එෙංසියන්තිො, අපාහං අඤ්ඤථාසියන්තිො. 

(16) කථඤ්චඅපාහංඉත්ථංසියන්තිගහොති? අපාහංඛත්තිගයො සියන්තිො, 

අපාහංබ්රාහ්මගණොසියන්ති ො, අපාහං ගෙස්ගසොසියන්ති ො, අපාහං සුද්ගදො

සියන්ති ො, අපාහං  හට්ගඨො සියන්ති ො, අපාහං පබ්බ්ජිගතො සියන්ති ො, 

අපාහංගදගෙොසියන්තිො, අපාහංමනුස්ගසොසියන්තිො, අපාහං රූපීසියන්ති

ො, අපාහං අරූපී සියන්ති ො, අපාහං සඤ්ඤී සියන්ති ො, අපාහං අසඤ්ඤී

සියන්ති ො, අපාහං ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසියන්ති ො – එෙං අපාහං ඉත්ථං

සියන්ති ගහොති. (17) කථඤ්ච අපාහං එෙං සියන්ති ගහොති? පරපුග් ලං

උපනිධායයථාගසොඛත්තිගයොඅපාහංතථා ඛත්තිගයොසියන්තිො, යථාගසො

බ්රාහ්මගණො අපාහං තථා බ්රාහ්මගණො සියන්ති ො…ගප.… යථා ගසො

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීඅපාහංතථා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසියන්තිො– එෙං

අපාහංඑෙංසියන්තිගහොති. 

(18) කථඤ්ච අපාහං අඤ්ඤථා සියන්ති ගහොති? පරපුග් ලං උපනිධාය 

යථා ගසො ඛත්තිගයො අපාහං න තථා ඛත්තිගයො සියන්ති ො, යථා ගසො

බ්රාහ්මගණො අපාහං න තථා බ්රාහ්මගණො සියන්ති ො…ගප.… යථා ගසො
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ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී අපාහං න තථා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී සියන්ති ො – 

එෙංඅපාහංඅඤ්ඤථාසියන්තිගහොති. 

ඉමානිඅට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානිඅජ්ඣත්තිකස්සඋපාදාය. 

(2) බ්ාහිරස්සඋපාදාය 
975. තත්ථ කතමානි අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි බ්ාහිරස්ස උපාදාය? 

ඉමිනාඅස්මීතිගහොති, ඉමිනා ඉත්ථස්මීතිගහොති, ඉමිනාඑෙස්මීතිගහොති, ඉමිනා

අඤ්ඤථාස්මීති ගහොති, ඉමිනා භවිස්සන්ති ගහොති, ඉමිනා ඉත්ථං භවිස්සන්ති

ගහොති, ඉමිනා එෙං භවිස්සන්ති ගහොති, ඉමිනා අඤ්ඤථා භවිස්සන්ති ගහොති, 

ඉමිනාඅසස්මීතිගහොති, ඉමිනාසාතස්මීතිගහොති, ඉමිනාසියන්තිගහොති, ඉමිනා

ඉත්ථංසියන්තිගහොති, ඉමිනාඑෙංසියන්තිගහොති, ඉමිනා අඤ්ඤථාසියන්ති

ගහොති, ඉමිනා අපාහං සියන්ති ගහොති, ඉමිනා අපාහං ඉත්ථං සියන්ති ගහොති, 

ඉමිනාඅපාහංඑෙංසියන්තිගහොති, ඉමිනාඅපාහංඅඤ්ඤථාසියන්තිගහොති. 

976. (1) කථඤ්ච ඉමිනාඅස්මීතිගහොති? කඤ්චි ධම්මං අෙකාරිංකරිත්ො

රූපං… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං ඉමිනා අස්මීති ඡන්දං 

පටිලභති, ඉමිනා අස්මීති මානං පටිලභති, ඉමිනා අස්මීති දිට්ඨිං පටිලභති. 

තස්මිං සති ඉමානි පපඤ්චිතානි ගහොන්ති – ඉමිනා ඉත්ථස්මීති ො, ඉමිනා

එෙස්මීතිො, ඉමිනාඅඤ්ඤථාස්මීතිො. 

(2) කථඤ්ච ඉමිනාඉත්ථස්මීතිගහොති? ඉමිනා ඛත්තිගයොස්මීතිො, ඉමිනා

බ්රාහ්මගණොස්මීතිො, ඉමිනාගෙස්ගසොස්මීතිො, ඉමිනා සුද්ගදොස්මීතිො, ඉමිනා

 හට්ගඨොස්මීතිො, ඉමිනාපබ්බ්ජිගතොස්මීතිො, ඉමිනා ගදගෙොස්මීතිො, ඉමිනා

මනුස්ගසොස්මීති ො, ඉමිනා රූපීස්මීති ො, ඉමිනා අරූපීස්මීති ො, ඉමිනා

සඤ්ඤීස්මීතිො, ඉමිනාඅසඤ්ඤීස්මීතිො, ඉමිනා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීස්මීති

ො– එෙංඉමිනාඉත්ථස්මීතිගහොති. 

(3) කථඤ්ච ඉමිනා එෙස්මීති ගහොති? පරපුග් ලං උපනිධාය යථා ගසො 

ඛත්තිගයො ඉමිනා තථාහං ඛත්තිගයොස්මීති ො, යථා ගසො බ්රාහ්මගණො ඉමිනා

තථාහං බ්රාහ්මගණොස්මීතිො…ගප.… යථාගසොගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීඉමිනා

තථාහං ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීස්මීතිො– එෙංඉමිනාඑෙස්මීතිගහොති. 

(4) කථඤ්ච ඉමිනා අඤ්ඤථාස්මීති ගහොති? පරපුග් ලං උපනිධාය යථා 

ගසොඛත්තිගයො ඉමිනානාහංතථාඛත්තිගයොස්මීති ො, යථාගසො බ්රාහ්මගණො

ඉමිනා නාහං තථා බ්රාහ්මගණොස්මීති ො…ගප.… යථා ගසො
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පටුන 

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී ඉමිනා නාහං තථා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීස්මීති ො – 

එෙංඉමිනාඅඤ්ඤථාස්මීතිගහොති. 

(5) කථඤ්ච ඉමිනා භවිස්සන්ති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අෙකාරිංකරිත්ො

රූපං… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං ඉමිනා භවිස්සන්ති

ඡන්දංපටිලභති, ඉමිනාභවිස්සන්තිමානංපටිලභති, ඉමිනාභවිස්සන්ති දිට්ඨිං

පටිලභති. තස්මිංසතිඉමානිපපඤ්චිතානිගහොන්ති– ඉමිනාඉත්ථං භවිස්සන්ති

ො, ඉමිනාඑෙංභවිස්සන්තිො, ඉමිනාඅඤ්ඤථාභවිස්සන්තිො. 

(6) කථඤ්ච ඉමිනා ඉත්ථං භවිස්සන්ති ගහොති? ඉමිනා ඛත්තිගයො

භවිස්සන්ති ො…ගප.… ඉමිනා අරූපී භවිස්සන්ති ො, ඉමිනා සඤ්ඤී

භවිස්සන්තිො, ඉමිනාඅසඤ්ඤීභවිස්සන්තිො, ඉමිනා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී

භවිස්සන්තිො– එෙංඉමිනාඉත්ථංභවිස්සන්තිගහොති. 

(7) කථඤ්ච ඉමිනා එෙං භවිස්සන්ති ගහොති? පරපුග් ලං උපනිධායයථා 

ගසොඛත්තිගයොඉමිනාතථාහංඛත්තිගයොභවිස්සන්තිො, යථාගසො බ්රාහ්මගණො

ඉමිනා තථාහං බ්රාහ්මගණො භවිස්සන්ති ො…ගප.… යථා ගසො 

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීඉමිනාතථාහංගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභවිස්සන්තිො– 

එෙංඉමිනාඑෙං භවිස්සන්තිගහොති. 

(8) කථඤ්ච ඉමිනා අඤ්ඤථා භවිස්සන්ති ගහොති? පරපුග් ලං උපනිධාය 

යථා ගසො ඛත්තිගයො ඉමිනානාහං තථා ඛත්තිගයො භවිස්සන්ති ො, යථා ගසො

බ්රාහ්මගණොඉමිනානාහංතථාබ්රාහ්මගණොභවිස්සන්තිො…ගප.… යථාගසො 
ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී ඉමිනා නාහං තථා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්සන්ති

ො– එෙංඉමිනා අඤ්ඤථාභවිස්සන්තිගහොති. 

(9) කථඤ්චඉමිනාඅසස්මීතිගහොති? කඤ්චිධම්මංඅෙකාරිං [අෙකාරී(සී.)] 

කරිත්ොරූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණංඉමිනා

නිච්ගචොස්මි ධුගෙොස්මි සස්සගතොස්මි අවිපරිණාමධම්ගමොස්මීති – එෙං ඉමිනා

අසස්මීතිගහොති. 

(10) කථඤ්ච ඉමිනා සාතස්මීති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අෙකාරිං කරිත්ො

රූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං ඉමිනා

උච්ඡිජ්ජිස්සාමි විනස්සිස්සාමිනභවිස්සාමීති– එෙංඉමිනාසාතස්මීතිගහොති. 

(11) කථඤ්ච ඉමිනා සියන්ති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අෙකාරිං කරිත්ො

රූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණං ඉමිනා සියන්ති
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ඡන්දං පටිලභති, ඉමිනා සියන්ති මානං පටිලභති, ඉමිනා සියන්ති දිට්ඨිං

පටිලභති. තස්මිං සතිඉමානිපපඤ්චිතානිගහොන්ති– ඉමිනාඉත්ථංසියන්තිො, 

ඉමිනාඑෙංසියන්තිො, ඉමිනාඅඤ්ඤථාසියන්තිො. 

(12) කථඤ්ච ඉමිනාඉත්ථංසියන්තිගහොති? ඉමිනාඛත්තිගයොසියන්තිො, 

ඉමිනා බ්රාහ්මගණො සියන්ති ො, ඉමිනා ගෙස්ගසො සියන්ති ො, ඉමිනා සුද්ගදො

සියන්ති ො, ඉමිනා  හට්ගඨො සියන්ති ො, ඉමිනා පබ්බ්ජිගතො සියන්ති ො, 

ඉමිනාගදගෙොසියන්තිො, ඉමිනාමනුස්ගසොසියන්තිො, ඉමිනා රූපීසියන්ති

ො, ඉමිනා අරූපී සියන්ති ො, ඉමිනා සඤ්ඤී සියන්ති ො, ඉමිනා අසඤ්ඤී

සියන්ති ො, ඉමිනා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී සියන්ති ො – එෙං ඉමිනා ඉත්ථං

සියන්තිගහොති. 

(13) කථඤ්ච ඉමිනාඑෙංසියන්තිගහොති? පරපුග් ලංඋපනිධායයථාගසො

ඛත්තිගයොඉමිනාතථාහංඛත්තිගයොසියන්තිො, යථාගසො බ්රාහ්මගණොඉමිනා

තථාහං බ්රාහ්මගණො සියන්ති ො…ගප.… යථා ගසො ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී 

ඉමිනාතථාහංගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසියන්තිො– එෙංඉමිනාඑෙංසියන්ති

ගහොති. 

(14) කථඤ්චඉමිනාඅඤ්ඤථාසියන්තිගහොති? පරපුග් ලංඋපනිධාය යථා

ගසො ඛත්තිගයො ඉමිනා නාහං තථා ඛත්තිගයො සියන්ති ො, යථා ගසො

බ්රාහ්මගණො ඉමිනා නාහං තථා බ්රාහ්මගණො සියන්ති ො…ගප.… යථා ගසො

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීඉමිනානාහංතථා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසියන්තිො– 

එෙංඉමිනාඅඤ්ඤථාසියන්තිගහොති. 

(15) කථඤ්ච ඉමිනා අපාහං සියන්ති ගහොති? කඤ්චි ධම්මං අෙකාරිං 

කරිත්ොරූපං…ගප.… ගෙදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාගර… විඤ්ඤාණංඉමිනා

අපාහංසියන්ති ඡන්දංපටිලභති, ඉමිනාඅපාහංසියන්තිමානංපටිලභති, ඉමිනා

අපාහං සියන්ති දිට්ඨිං පටිලභති. තස්මිං සති ඉමානි පපඤ්චිතානි ගහොන්ති – 

ඉමිනාඅපාහංඉත්ථංසියන්තිො, ඉමිනාඅපාහංඑෙංසියන්තිො, ඉමිනාඅපාහං

අඤ්ඤථාසියන්තිො. 

(16) කථඤ්ච ඉමිනා අපාහං ඉත්ථං සියන්ති ගහොති? ඉමිනා අපාහං 

ඛත්තිගයොසියන්ති ො, ඉමිනා අපාහං බ්රාහ්මගණොසියන්තිො, ඉමිනා අපාහං

ගෙස්ගසො සියන්ති ො, ඉමිනා අපාහං සුද්ගදො සියන්ති ො, ඉමිනා අපාහං 

 හට්ගඨො සියන්ති ො, ඉමිනා අපාහං පබ්බ්ජිගතො සියන්ති ො, ඉමිනා අපාහං

ගදගෙො සියන්තිො, ඉමිනාඅපාහංමනුස්ගසොසියන්තිො, ඉමිනාඅපාහංරූපී

සියන්තිො, ඉමිනාඅපාහංඅරූපීසියන්තිො, ඉමිනාඅපාහංසඤ්ඤී සියන්ති ො, 
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ඉමිනා අපාහං අසඤ්ඤී සියන්ති ො, ඉමිනා අපාහං ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී

සියන්තිො– එෙංඉමිනාඅපාහංඉත්ථංසියන්තිගහොති. 

(17) කථඤ්චඉමිනා අපාහංඑෙංසියන්තිගහොති? පරපුග් ලංඋපනිධාය 

යථා ගසො ඛත්තිගයො ඉමිනා අපාහං තථා ඛත්තිගයො සියන්ති ො, යථා ගසො

බ්රාහ්මගණො ඉමිනා අපාහං තථා බ්රාහ්මගණො සියන්ති ො…ගප.… යථා ගසො
ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීඉමිනාඅපාහංතථා ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීසියන්තිො

– එෙංඉමිනාඅපාහංඑෙංසියන්තිගහොති. 

(18) කථඤ්ච ඉමිනා අපාහං අඤ්ඤථා සියන්ති ගහොති? පරපුග් ලං 

උපනිධායයථාගසොඛත්තිගයොඉමිනාඅපාහංනතථා ඛත්තිගයොසියන්තිො, 

යථාගසොබ්රාහ්මගණොඉමිනාඅපාහංනතථාබ්රාහ්මගණොසියන්ති ො…ගප.… 
යථාගසොගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීඉමිනාඅපාහංනතථාගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී

සියන්තිො – එෙංඉමිනාඅපාහංඅඤ්ඤථාසියන්තිගහොති. 

ඉමානිඅට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානිබ්ාහිරස්සඋපාදාය. 

ඉති ඉමානි අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදාය, ඉමානි 

අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි බ්ාහිරස්ස උපාදාය, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො

අභිසඞ්ඛිපිත්ො ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි ගහොන්ති. ඉති එෙරූපානි අතීතානි

ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි, අනා තානි ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි, 

පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි, තගදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤූහිත්ො 

අභිසඞ්ඛිපිත්ොඅට්ඨතණ්හාවිචරිතසතංගහොති. 

977. තත්ථ කතමානි ද්ොසට්ඨි දිට්ඨි තානි බ්රහ්මජාගල ගෙයයාකරගණ

වුත්තානි භ ෙතා? චත්තාගරො සස්සතොදා, චත්තාගරො එකච්චසස්සතිකා, 

චත්තාගරො අන්තානන්තිකා, චත්තාගරො අමරාවික්ගඛපිකා, ද්ගෙ

අධිච්චසමුප්පන්නිකා, ගසොළස සඤ්ඤීොදා, අට්ඨ අසඤ්ඤීොදා, අට්ඨ

ගනෙසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීොදා, සත්තඋච්ගඡදොදා, පඤ්ච දිට්ඨධම්මනිබ්බ්ානොදා

– ඉමානිද්ොසට්ඨිදිට්ඨි තානිබ්රහ්මජාගල ගෙයයාකරගණවුත්තානිභ ෙතාති. 

ඛුද්දකෙත්ථුවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 
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18. ධම්මහදයවිභඞ්කගො 

1. සබ්බ්සඞ්ගාහිෙොකරො 
978. කති ඛන්ධා, කති ආයතනානි, කති ධාතුගයො, කති සච්චානි, කති

ඉන්ද්රියානි, කතිගහතූ, කතිආහාරා, කති ස්සා, කතිගෙදනා, කතිසඤ්ඤා, 

කතිගචතනා, කතිචිත්තානි? 

පඤ්චක්ඛන්ධා, ද්ොදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතුගයො, චත්තාරි සච්චානි, 

බ්ාවීසතින්ද්රියානි, නෙගහතූ, චත්තාගරොආහාරා, සත්ත  ස්සා, සත්තගෙදනා, 

සත්තසඤ්ඤා, සත්තගචතනා, සත්තචිත්තානි. 

979. තත්ථ කතගම පඤ්චක්ඛන්ධා? රූපක්ඛන්ගධො, ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– ඉගමවුච්චන්ති

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා’’. 

980. තත්ථ කතමානි ද්ොදසායතනානි? චක්ඛායතනං, රූපායතනං, 

ගසොතායතනං, සද්දායතනං, ඝානායතනං,  න්ධායතනං, ජිව්හායතනං, 

රසායතනං, කායායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං – 

ඉමානිවුච්චන්ති‘‘ද්ොදසායතනානි’’. 

981. තත්ථ කතමා අට්ඨාරස ධාතුගයො? චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, ගසොතධාතු, සද්දධාතු, ගසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝානධාතු, 

 න්ධධාතු, ඝානවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්හාධාතු, රසධාතු, ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, 

කායධාතු, ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, කායවිඤ්ඤාණධාතු, මගනොධාතු, ධම්මධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉමාවුච්චන්ති ‘‘අට්ඨාරසධාතුගයො’’. 

982. තත්ථ කතමානි චත්තාරි සච්චානි? දුක්ඛසච්චං, සමුදයසච්චං, 

නිගරොධසච්චං, මග් සච්චං– ඉමානිවුච්චන්ති‘‘චත්තාරිසච්චානි’’. 

983. තත්ථ කතමානි බ්ාවීසතින්ද්රියානි? චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, 

ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, 

ජීවිතින්ද්රියං, සුඛින්ද්රියං, දුක්ඛින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං, ගදොමනස්සින්ද්රියං, 

උගපක්ඛින්ද්රියං, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, 

පඤ්ඤින්ද්රියං, අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං– ඉමානිවුච්චන්ති ‘‘බ්ාවීසතින්ද්රියානි’’. 
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984. තත්ථ කතගමනෙ ගහතූ? තගයොකුසලගහතූ, තගයො අකුසලගහතූ, 

තගයො අබ්යාකතගහතූ. 

තත්ථ කතගම තගයො කුසලගහතූ? අගලොගභො කුසලගහතු, අගදොගසො

කුසලගහතු, අගමොගහො කුසලගහතු– ඉගමතගයොකුසලගහතූ. 

තත්ථ කතගම තගයො අකුසලගහතූ? ගලොගභො අකුසලගහතු, ගදොගසො

අකුසලගහතු, ගමොගහො අකුසලගහතු– ඉගමතගයොඅකුසලගහතූ. 

තත්ථකතගමතගයොඅබ්යාකතගහතූ? කුසලානංොධම්මානංවිපාකගතො 

කිරියාබ්යාකගතසුොධම්ගමසුඅගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො– ඉගමතගයො

අබ්යාකතගහතූ. ඉගම වුච්චන්ති‘‘නෙගහතූ’’. 

985. තත්ථකතගම චත්තාගරොආහාරා? කබ්ළීකාරාහාගරො [කබ්ළංකාගරො

ආහාගරො (සී. සයා.)],  ස්සාහාගරො, මගනොසඤ්ගචතනාහාගරො, 

විඤ්ඤාණාහාගරො – ඉගමවුච්චන්ති‘‘චත්තාගරොආහාරා’’. 

986. තත්ථ කතගම සත්ත  ස්සා? චක්ඛුසම් ස්ගසො, ගසොතසම් ස්ගසො, 

ඝානසම් ස්ගසො, ජිව්හාසම් ස්ගසො, කායසම් ස්ගසො, මගනොධාතුසම් ස්ගසො, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො– ඉගමවුච්චන්ති‘‘සත්ත ස්සා’’. 

987. තත්ථ කතමා සත්ත ගෙදනා? චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජා ගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා, මගනොධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා– ඉමාවුච්චන්ති‘‘සත්ත ගෙදනා’’. 

988. තත්ථ කතමා සත්ත සඤ්ඤා? චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

ගසොතසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ඝානසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ජිව්හාසම් ස්සජා

සඤ්ඤා, කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා, මගනොධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාසඤ්ඤා– ඉමාවුච්චන්ති‘‘සත්ත සඤ්ඤා’’. 

989. තත්ථ කතමා සත්ත ගචතනා? චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා, 

ගසොතසම් ස්සජා ගචතනා, ඝානසම් ස්සජා ගචතනා, ජිව්හාසම් ස්සජා

ගචතනා, කායසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොධාතුසම් ස්සජා ගචතනා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාගචතනා– ඉමාවුච්චන්ති ‘‘සත්තගචතනා’’. 

990. තත්ථ කතමානිසත්තචිත්තානි? චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මගනොධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉමානිවුච්චන්ති‘‘සත්තචිත්තානි’’. 
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2. උප්පත්තානුප්පත්තිොකරො 

1. ොමධාතු 
991. කාමධාතුයා කති ඛන්ධා, කති ආයතනානි, කති ධාතුගයො, කති

සච්චානි, කති ඉන්ද්රියානි, කතිගහතූ, කතිආහාරා, කති ස්සා, කතිගෙදනා, 

කති සඤ්ඤා, කතිගචතනා, කතිචිත්තානි? 

කාමධාතුයා පඤ්චක්ඛන්ධා, ද්ොදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතුගයො, තීණි

සච්චානි, බ්ාවීසතින්ද්රියානි, නෙගහතූ, චත්තාගරොආහාරා, සත්ත ස්සා, සත්ත 

ගෙදනා, සත්තසඤ්ඤා, සත්තගචතනා, සත්තචිත්තානි. 

992. තත්ථ කතගම කාමධාතුයා පඤ්චක්ඛන්ධා? රූපක්ඛන්ගධො, 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– ඉගමවුච්චන්ති‘‘කාමධාතුයා පඤ්චක්ඛන්ධා’’. 

තත්ථකතමානිකාමධාතුයාද්ොදසායතනානි? චක්ඛායතනං, රූපායතනං, 

ගසොතායතනං, සද්දායතනං, ඝානායතනං,  න්ධායතනං, ජිව්හායතනං, 

රසායතනං, කායායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං – 

ඉමානිවුච්චන්ති ‘‘කාමධාතුයාද්ොදසායතනානි’’. 

තත්ථ කතමා කාමධාතුයා අට්ඨාරස ධාතුගයො? චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, ගසොතධාතු, සද්දධාතු, ගසොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝානධාතු, 

 න්ධධාතු, ඝානවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්හාධාතු, රසධාතු, ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, 

කායධාතු, ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, කායවිඤ්ඤාණධාතු, මගනොධාතු, ධම්මධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු– ඉමාවුච්චන්ති‘‘කාමධාතුයාඅට්ඨාරසධාතුගයො’’. 

තත්ථ කතමානි කාමධාතුයා තීණි සච්චානි? දුක්ඛසච්චං, සමුදයසච්චං, 

මග් සච්චං– ඉමානිවුච්චන්ති‘‘කාමධාතුයාතීණිසච්චානි’’. 

තත්ථ කතමානි කාමධාතුයා බ්ාවීසතින්ද්රියානි? චක්ඛුන්ද්රියං, 

ගසොතින්ද්රියං…ගප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං – ඉමානි වුච්චන්ති ‘‘කාමධාතුයා 

බ්ාවීසතින්ද්රියානි’’. 

තත්ථ කතගම කාමධාතුයා නෙ ගහතූ? තගයො කුසලගහතූ, තගයො

අකුසලගහතූ, තගයො අබ්යාකතගහතූ…ගප.… ඉගම වුච්චන්ති ‘‘කාමධාතුයා

නෙගහතූ’’. 
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තත්ථ කතගම කාමධාතුයා චත්තාගරො ආහාරා? කබ්ළීකාරාහාගරො, 

 ස්සාහාගරො, මගනොසඤ්ගචතනාහාගරො, විඤ්ඤාණාහාගරො – ඉගම වුච්චන්ති

‘‘කාමධාතුයාචත්තාගරොආහාරා’’. 

තත්ථ කතගම කාමධාතුයා සත්ත  ස්සා? චක්ඛුසම් ස්ගසො 

ගසොතසම් ස්ගසො, ඝානසම් ස්ගසො, ජිව්හාසම් ස්ගසො, කායසම් ස්ගසො, 

මගනොධාතුසම් ස්ගසො, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො – ඉගම වුච්චන්ති

‘‘කාමධාතුයාසත්ත  ස්සා’’. 

තත්ථ කතමා කාමධාතුයා සත්ත ගෙදනා? චක්ඛුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

ගසොතසම් ස්සජාගෙදනා, ඝානසම් ස්සජාගෙදනා, ජිව්හාසම් ස්සජාගෙදනා, 

කායසම් ස්සජා ගෙදනා, මගනොධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාගෙදනා – ඉමාවුච්චත්ති‘‘කාමධාතුයාසත්ත

ගෙදනා’’. 

තත්ථ කතමා කාමධාතුයා සත්ත සඤ්ඤා? චක්ඛුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

ගසොතසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ඝානසම් ස්සජා සඤ්ඤා, ජිව්හාසම් ස්සජා

සඤ්ඤා, කායසම් ස්සජා සඤ්ඤා, මගනොධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා සඤ්ඤා– ඉමාවුච්චන්ති‘‘කාමධාතුයාසත්ත

සඤ්ඤා’’. 

තත්ථ කතමා කාමධාතුයා සත්ත ගචතනා? චක්ඛුසම් ස්සජා ගචතනා, 

ගසොතසම් ස්සජා ගචතනා, ඝානසම් ස්සජා ගචතනා, ජිව්හාසම් ස්සජා

ගචතනා, කායසම් ස්සජා ගචතනා, මගනොධාතුසම් ස්සජා ගචතනා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාගචතනා– ඉමාවුච්චන්ති‘‘කාමධාතුයාසත්ත 

ගචතනා’’. 

තත්ථ කතමානි කාමධාතුයා සත්ත චිත්තානි? චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 

ගසොතවිඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, 

මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉමානි වුච්චන්ති ‘‘කාමධාතුයා සත්ත

චිත්තානි’’. 

2. රූපධාතු 
993. රූපධාතුයා කතිඛන්ධා, කතිආයතනා, කතිධාතුගයො, කතිසච්චානි, 

කති ඉන්ද්රියානි…ගප.… කතිචිත්තානි? 
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රූපධාතුයා පඤ්චක්ඛන්ධා, ඡ ආයතනානි, නෙ ධාතුගයො, තීණි සච්චානි, 

චුද්දසින්ද්රියානි, අට්ඨ ගහතූ, තගයො ආහාරා, චත්තාගරො  ස්සා, චතස්ගසො

ගෙදනා, චතස්ගසොසඤ්ඤා, චතස්ගසොගචතනා, චත්තාරි චිත්තානි. 

994. තත්ථ කතගම රූපධාතුයා පඤ්චක්ඛන්ධා? රූපක්ඛන්ගධො, 

ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– ඉගමවුච්චන්ති‘‘රූපධාතුයා පඤ්චක්ඛන්ධා’’. 

තත්ථ කතමානි රූපධාතුයා ඡ ආයතනානි? චක්ඛායතනං, රූපායතනං, 

ගසොතායතනං, සද්දායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං – ඉමානි වුච්චන්ති

‘‘රූපධාතුයාඡ ආයතනානි’’. 

තත්ථ කතමා රූපධාතුයා නෙ ධාතුගයො? චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, ගසොතධාතු, සද්දධාතු, ගසොතවිඤ්ඤාණධාතු, මගනොධාතු, 

ධම්මධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉමා වුච්චන්ති ‘‘රූපධාතුයා නෙ

ධාතුගයො’’. 

තත්ථ කතමානි රූපධාතුයා තීණි සච්චානි? දුක්ඛසච්චං, සමුදයසච්චං, 

මග් සච්චං– ඉමානිවුච්චන්ති‘‘රූපධාතුයාතීණිසච්චානි’’. 

තත්ථ කතමානි රූපධාතුයා චුද්දසින්ද්රියානි? චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, 

මනින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං, සද්ධින්ද්රියං, 

වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං, 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං – ඉමානි

වුච්චන්ති‘‘රූපධාතුයාචුද්දසින්ද්රියානි’’. 

තත්ථ කතගම රූපධාතුයා අට්ඨ ගහතූ? තගයො කුසලගහතූ, ද්ගෙ

අකුසලගහතූ, තගයොඅබ්යාකතගහතූ. 

තත්ථ කතගම තගයො කුසලගහතූ? අගලොගභො කුසලගහතු, අගදොගසො

කුසලගහතු, අගමොගහො කුසලගහතු– ඉගමතගයොකුසලගහතූ. 

තත්ථ කතගම ද්ගෙ අකුසලගහතූ? ගලොගභො අකුසලගහතු, ගමොගහො

අකුසලගහතු– ඉගමද්ගෙඅකුසලගහතූ. 

තත්ථකතගම තගයොඅබ්යාකතගහතූ? කුසලානංො ධම්මානංවිපාකගතො

කිරියාබ්යාකගතසුොධම්ගමසුඅගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො– ඉගමතගයො 

අබ්යාකතගහතූ. ඉගමවුච්චන්තිරූපධාතුයාඅට්ඨගහතූ. 
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තත්ථ කතගම රූපධාතුයා තගයො ආහාරා?  ස්සාහාගරො, 

මගනොසඤ්ගචතනාහාගරො, විඤ්ඤාණාහාගරො – ඉගම වුච්චන්ති ‘‘රූපධාතුයා

තගයොආහාරා’’. 

තත්ථ කතගම රූපධාතුයා චත්තාගරො  ස්සා? චක්ඛුසම් ස්ගසො, 

ගසොතසම් ස්ගසො, මගනොධාතුසම් ස්ගසො, මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො – 

ඉගමවුච්චන්ති ‘‘රූපධාතුයාචත්තාගරො ස්සා’’. 

තත්ථ කතමා රූපධාතුයා චතස්ගසො ගෙදනා…ගප.… චතස්ගසො

සඤ්ඤා…ගප.… චතස්ගසො ගචතනා…ගප.… චත්තාරි චිත්තානි? 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ගසොතවිඤ්ඤාණං, මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු – 

ඉමානිවුච්චන්ති‘‘රූපධාතුයාචත්තාරිචිත්තානි’’. 

3. අරූපධාතු 
995. අරූපධාතුයා කතිඛන්ධා…ගප.… කතිචිත්තානි? 

අරූපධාතුයා චත්තාගරො ඛන්ධා, ද්ගෙ ආයතනානි, ද්ගෙ ධාතුගයො, තීණි 

සච්චානි, එකාදසින්ද්රියානි, අට්ඨ ගහතූ, තගයොආහාරා, එගකො  ස්ගසො, එකා

ගෙදනා, එකාසඤ්ඤා, එකාගචතනා, එකංචිත්තං. 

996. තත්ථ කතගම අරූපධාතුයා චත්තාගරො ඛන්ධා? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– ඉගමවුච්චන්ති 

‘‘අරූපධාතුයාචත්තාගරොඛන්ධා’’. 

තත්ථකතමානිඅරූපධාතුයාද්ගෙආයතනානි? මනායතනං, ධම්මායතනං

– ඉමානිවුච්චන්ති‘‘අරූපධාතුයාද්ගෙආයතනානි’’. 

තත්ථ කතමා අරූපධාතුයා ද්ගෙ ධාතුගයො? මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, 

ධම්මධාතු– ඉමාවුච්චන්ති‘‘අරූපධාතුයාද්ගෙධාතුගයො’’. 

තත්ථ කතමානි අරූපධාතුයා තීණි සච්චානි? දුක්ඛසච්චං, සමුදයසච්චං, 

මග් සච්චං– ඉමානිවුච්චන්ති‘‘අරූපධාතුයාතීණිසච්චානි’’. 

තත්ථ කතමානි අරූපධාතුයා එකාදසින්ද්රියානි? මනින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, 

ගසොමනස්සින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 

සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං – ඉමානි

වුච්චන්ති‘‘අරූපධාතුයා එකාදසින්ද්රියානි’’. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ධම්මහදයවිභඞ්කගො 

522 

පටුන 

තත්ථ කතගම අරූපධාතුයා අට්ඨ ගහතූ? තගයො කුසලගහතූ, ද්ගෙ 

අකුසලගහතූ, තගයො අබ්යාකතගහතූ…ගප.… ඉගම වුච්චන්ති ‘‘අරූපධාතුයා

අට්ඨගහතූ’’. 

තත්ථ කතගම අරූපධාතුයා තගයො ආහාරා?  ස්සාහාගරො, 

මගනොසඤ්ගචතනාහාගරො, විඤ්ඤාණාහාගරො– ඉගමවුච්චන්ති ‘‘අරූපධාතුයා

තගයොආහාරා’’. 

තත්ථ කතගමො අරූපධාතුයා එගකො  ස්ගසො? 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො – අයං වුච්චති ‘‘අරූපධාතුයා එගකො

 ස්ගසො’’. 

තත්ථ කතමා අරූපධාතුයා එකා ගෙදනා…ගප.… එකා සඤ්ඤා…ගප.… 

එකා ගචතනා…ගප.… එකං චිත්තං? මගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

‘‘අරූපධාතුයාඑකංචිත්තං’’. 

4. අපරියාපන්නං 
997. අපරියාපන්ගනකතිඛන්ධා…ගප.… කතිචිත්තානි? 

අපරියාපන්ගනචත්තාගරොඛන්ධා, ද්ගෙආයතනානි, ද්ගෙධාතුගයො, ද්ගෙ

සච්චානි, ද්ොදසින්ද්රියානි, ඡ ගහතූ, තගයො ආහාරා, එගකො  ස්ගසො, එකා

ගෙදනා, එකාසඤ්ඤා, එකාගචතනා, එකංචිත්තං. 

998. තත්ථකතගම අපරියාපන්ගනචත්තාගරොඛන්ධා? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– ඉගමවුච්චන්ති 

‘‘අපරියාපන්ගනචත්තාගරොඛන්ධා’’. 

තත්ථ කතමානි අපරියාපන්ගන ද්ගෙ ආයතනානි? මනායතනං, 

ධම්මායතනං– ඉමානිවුච්චන්ති‘‘අපරියාපන්ගනද්ගෙආයතනානි’’. 

තත්ථ කතමා අපරියාපන්ගන ද්ගෙ ධාතුගයො? මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, 

ධම්මධාතු– ඉමාවුච්චන්ති‘‘අපරියාපන්ගනද්ගෙධාතුගයො’’. 

තත්ථකතමානිඅපරියාපන්ගනද්ගෙසච්චානි? මග් සච්චං, නිගරොධසච්චං

– ඉමානිවුච්චන්ති‘‘අපරියාපන්ගනද්ගෙසච්චානි’’. 

තත්ථකතමානි අපරියාපන්ගන ද්ොදසින්ද්රියානි? මනින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, 

ගසොමනස්සින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 
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සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං, අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං– ඉමානි වුච්චන්ති‘‘අපරියාපන්ගනද්ොදසින්ද්රියානි’’. 

තත්ථ කතගම අපරියාපන්ගන ඡ ගහතූ? තගයො කුසලගහතූ, තගයො 

අබ්යාකතගහතූ. 

තත්ථ කතගම තගයො කුසලගහතූ? අගලොගභො කුසලගහතු, අගදොගසො

කුසලගහතු, අගමොගහොකුසලගහතු– ඉගමතගයොකුසලගහතූ. 

තත්ථ කතගම තගයො අබ්යාකතගහතූ? කුසලානං ධම්මානං විපාකගතො

අගලොගභො, අගදොගසො, අගමොගහො– ඉගමතගයොඅබ්යාකතගහතූ. ඉගමවුච්චන්ති 

‘‘අපරියාපන්ගනඡගහතූ’’. 

තත්ථ කතගම අපරියාපන්ගන තගයො ආහාරා?  ස්සාහාගරො, 

මගනොසඤ්ගචතනාහාගරො, විඤ්ඤාණාහාගරො – ඉගම වුච්චන්ති

‘‘අපරියාපන්ගනතගයො ආහාරා’’. 

තත්ථ කතගමො අපරියාපන්ගන එගකො  ස්ගසො? 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො – අයං වුච්චති ‘‘අපරියාපන්ගන එගකො

 ස්ගසො’’. 

තත්ථ කතමාඅපරියාපන්ගනඑකාගෙදනා…ගප.… එකා සඤ්ඤා…ගප.… 

එකා ගචතනා…ගප.… එකං චිත්තං? මගනොවිඤ්ඤාණධාතු – ඉදං වුච්චති

‘‘අපරියාපන්ගනඑකංචිත්තං’’. 

3. පරියාපන්නාපරියාපන්නොකරො 

1. ොමධාතු 
999. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති කාමධාතුපරියාපන්නා, කති න

කාමධාතුපරියාපන්නා…ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං කති

කාමධාතුපරියාපන්නා, කතිනකාමධාතුපරියාපන්නා? 

1000. රූපක්ඛන්ගධො කාමධාතුපරියාපන්ගනො; චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

කාමධාතුපරියාපන්නා, සියාන කාමධාතුපරියාපන්නා. 

දසායතනා කාමධාතුපරියාපන්නා; ද්ගෙ ආයතනා සියා

කාමධාතුපරියාපන්නා, සියානකාමධාතුපරියාපන්නා. 
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ගසොළස ධාතුගයො කාමධාතුපරියාපන්නා; ද්ගෙ ධාතුගයො සියා 

කාමධාතුපරියාපන්නා, සියානකාමධාතුපරියාපන්නා. 

සමුදයසච්චංකාමධාතුපරියාපන්නං; ද්ගෙසච්චාන කාමධාතුපරියාපන්නා; 

දුක්ඛසච්චංසියාකාමධාතුපරියාපන්නං, සියාන කාමධාතුපරියාපන්නං. 

දසින්ද්රියා කාමධාතුපරියාපන්නා; තීණින්ද්රියා න කාමධාතුපරියාපන්නා; 

නවින්ද්රියාසියාකාමධාතුපරියාපන්නා, සියාන කාමධාතුපරියාපන්නා. 

තගයො අකුසලගහතූ කාමධාතුපරියාපන්නා; ඡ ගහතූ සියා 

කාමධාතුපරියාපන්නා, සියානකාමධාතුපරියාපන්නා. 

කබ්ළීකාගරො ආහාගරො කාමධාතුපරියාපන්ගනො; තගයො ආහාරා සියා

කාමධාතුපරියාපන්නා, සියානකාමධාතුපරියාපන්නා. 

ඡ  ස්සා කාමධාතුපරියාපන්නා; මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා

කාමධාතුපරියාපන්ගනො, සියානකාමධාතුපරියාපන්ගනො. 

ඡ ගෙදනා…ගප.… ඡ සඤ්ඤා… ඡ ගචතනා… ඡ චිත්තා

කාමධාතුපරියාපන්නා; මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසියාකාමධාතුපරියාපන්නා, සියා

නකාමධාතුපරියාපන්නා. 

2. රූපධාතු 
1001. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති රූපධාතුපරියාපන්නා, කති න

රූපධාතුපරියාපන්නා …ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං කති

රූපධාතුපරියාපන්නා, කතින රූපධාතුපරියාපන්නා? 

1002. රූපක්ඛන්ගධො න රූපධාතුපරියාපන්ගනො; චත්තාගරො ඛන්ධා සියා 

රූපධාතුපරියාපන්නා, සියානරූපධාතුපරියාපන්නා. 

දසායතනා න රූපධාතුපරියාපන්නා; ද්ගෙ ආයතනා සියා 

රූපධාතුපරියාපන්නා, සියානරූපධාතුපරියාපන්නා. 

ගසොළස ධාතුගයො න රූපධාතුපරියාපන්නා; ද්ගෙ ධාතුගයො සියා 

රූපධාතුපරියාපන්නා, සියානරූපධාතුපරියාපන්නා. 

තීණි සච්චානි න රූපධාතුපරියාපන්නා; දුක්ඛසච්චං සියා 

රූපධාතුපරියාපන්නං, සියානරූපධාතුපරියාපන්නං. 
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ගතරසින්ද්රියා න රූපධාතුපරියාපන්නා; නවින්ද්රියා සියා 

රූපධාතුපරියාපන්නා, සියානරූපධාතුපරියාපන්නා. 

තගයො අකුසලගහතූ න රූපධාතුපරියාපන්නා; ඡ ගහතූ සියා 

රූපධාතුපරියාපන්නා, සියානරූපධාතුපරියාපන්නා. 

කබ්ළීකාගරො ආහාගරො න රූපධාතුපරියාපන්ගනො; තගයො ආහාරා සියා 

රූපධාතුපරියාපන්නා, සියානරූපධාතුපරියාපන්නා. 

ඡ  ස්සා න රූපධාතුපරියාපන්නා; මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා 

රූපධාතුපරියාපන්ගනො, සියානරූපධාතුපරියාපන්ගනො. 

ඡ ගෙදනා…ගප.… ඡ සඤ්ඤා… ඡ ගචතනා… ඡ චිත්තා න

රූපධාතුපරියාපන්නා; මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා රූපධාතුපරියාපන්නා, සියා

නරූපධාතුපරියාපන්නා. 

3. අරූපධාතු 
1003. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති අරූපධාතුපරියාපන්නා, කති න

අරූපධාතුපරියාපන්නා…ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං කති

අරූපධාතුපරියාපන්නා, කතිනඅරූපධාතුපරියාපන්නා? 

1004. රූපක්ඛන්ගධොනඅරූපධාතුපරියාපන්ගනො; චත්තාගරොඛන්ධාසියා

අරූපධාතුපරියාපන්නා, සියානඅරූපධාතුපරියාපන්නා. 

දසායතනා න අරූපධාතුපරියාපන්නා; ද්ගෙ ආයතනා සියා 

අරූපධාතුපරියාපන්නා, සියානඅරූපධාතුපරියාපන්නා. 

ගසොළස ධාතුගයො න අරූපධාතුපරියාපන්නා; ද්ගෙ ධාතුගයො සියා 

අරූපධාතුපරියාපන්නා, සියානඅරූපධාතුපරියාපන්නා. 

තීණිසච්චානිනඅරූපධාතුපරියාපන්නානි. 

දුක්ඛසච්චංසියාඅරූපධාතුපරියාපන්නං, සියාන අරූපධාතුපරියාපන්නං. 

චුද්දසින්ද්රියා න අරූපධාතුපරියාපන්නා; අට්ඨින්ද්රියා සියා 

අරූපධාතුපරියාපන්නා, සියානඅරූපධාතුපරියාපන්නා. 

තගයො අකුසලගහතූ න අරූපධාතුපරියාපන්නා; ඡ ගහතූ සියා 

අරූපධාතුපරියාපන්නා, සියානඅරූපධාතුපරියාපන්නා. 
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කබ්ළීකාගරො ආහාගරො න අරූපධාතුපරියාපන්ගනො; තගයො ආහාරා සියා

අරූපධාතුපරියාපන්නා, සියානඅරූපධාතුපරියාපන්නා. 

ඡ ස්සානඅරූපධාතුපරියාපන්නා; මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසොසියා 

අරූපධාතුපරියාපන්ගනො, සියානඅරූපධාතුපරියාපන්ගනො. 

ඡ ගෙදනා…ගප.… ඡ සඤ්ඤා … ඡ ගචතනා… ඡ චිත්තා න

අරූපධාතුපරියාපන්නා; මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා අරූපධාතුපරියාපන්නා, 

සියාන අරූපධාතුපරියාපන්නා. 

4. පරියාපන්නාපරියාපන්නං 
1005. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති පරියාපන්නා, කති

අපරියාපන්නා…ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං කති පරියාපන්නා, කති

අපරියාපන්නා? 

1006. රූපක්ඛන්ගධොපරියාපන්ගනො; චත්තාගරොඛන්ධාසියාපරියාපන්නා, 

සියා අපරියාපන්නා. 

දසායතනා පරියාපන්නා; ද්ගෙ ආයතනා සියා පරියාපන්නා, සියා 

අපරියාපන්නා. 

ගසොළස ධාතුගයො පරියාපන්නා; ද්ගෙ ධාතුගයො සියා පරියාපන්නා, සියා 

අපරියාපන්නා. 

ද්ගෙසච්චාපරියාපන්නා; ද්ගෙසච්චාඅපරියාපන්නා. 

දසින්ද්රියා පරියාපන්නා, තීණින්ද්රියා අපරියාපන්නා; නවින්ද්රියා සියා

පරියාපන්නා, සියාඅපරියාපන්නා. 

තගයො අකුසලගහතූ පරියාපන්නා; ඡ ගහතූ සියා පරියාපන්නා, සියා 

අපරියාපන්නා. 

කබ්ළීකාගරො ආහාගරො පරියාපන්ගනො; තගයො ආහාරා සියා පරියාපන්නා, 

සියාඅපරියාපන්නා. 

ඡ  ස්සා පරියාපන්නා; මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා 

පරියාපන්ගනො, සියාඅපරියාපන්ගනො. 
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ඡ ගෙදනා…ගප.… ඡ සඤ්ඤා… ඡ ගචතනා… ඡ චිත්තා පරියාපන්නා; 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසියාපරියාපන්නා, සියාඅපරියාපන්නා. 

4. ධම්මදස්සනොකරො 

1. ොමධාතු 
1007. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කති ඛන්ධා පාතුභෙන්ති…ගප.… 

කතිචිත්තානි පාතුභෙන්ති? 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ සබ්ගබ්සං පඤ්චක්ඛන්ධා පාතුභෙන්ති; 

කස්සචි එකාදසායතනානි පාතුභෙන්ති; කස්සචි දසායතනානි පාතුභෙන්ති; 

කස්සචි අපරානිදසායතනානිපාතුභෙන්ති; කස්සචිනොයතනානිපාතුභෙන්ති; 

කස්සචි සත්තායතනානි පාතුභෙන්ති; කස්සචි එකාදස ධාතුගයො පාතුභෙන්ති; 

කස්සචි දස ධාතුගයො පාතුභෙන්ති; කස්සචි අපරා දස ධාතුගයො පාතුභෙන්ති; 

කස්සචි නෙ ධාතුගයො පාතුභෙන්ති; කස්සචි සත්ත ධාතුගයො පාතුභෙන්ති; 

සබ්ගබ්සංඑකංසච්චංපාතුභෙති; කස්සචිචුද්දසින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති; කස්සචි

ගතරසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති; කස්සචි අපරානි ගතරසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති; 

කස්සචිද්ොදසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති; කස්සචිදසින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති; කස්සචි

නවින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති; කස්සචි අපරානිනවින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති; කස්සචි 

අට්ඨින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති; කස්සචිඅපරානිඅට්ඨින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති; කස්සචි

සත්තින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති; කස්සචි පඤ්චින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති; කස්සචි

චත්තාරින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති; කස්සචිතගයොගහතූපාතුභෙන්ති; කස්සචි ද්ගෙ

ගහතූපාතුභෙන්ති; කස්සචි [ගකචි (සයා.)] අගහතුකා පාතුභෙන්ති; සබ්ගබ්සං

චත්තාගරොආහාරාපාතුභෙන්ති; සබ්ගබ්සං එගකො ස්ගසොපාතුභෙති; සබ්ගබ්සං

එකාගෙදනා… එකාසඤ්ඤා… එකාගචතනා… එකංචිත්තං පාතුභෙති. 

1008. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ සබ්ගබ්සං කතගම පඤ්චක්ඛන්ධා

පාතුභෙන්ති? රූපක්ඛන්ගධො…ගප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – කාමධාතුයා 

උපපත්තික්ඛගණසබ්ගබ්සංඉගමපඤ්චක්ඛන්ධාපාතුභෙන්ති. 

1009. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස එකාදසායතනානි

පාතුභෙන්ති? කාමාෙචරානං ගදොනං, පඨමකප්පිකානං මනුස්සානං, 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං 

තිරච්ඡාන තානං, ගනරයිකානං පරිපුණ්ණායතනානං උපපත්තික්ඛගණ

එකාදසායතනානි පාතුභෙන්ති – චක්ඛායතනං, රූපායතනං, ගසොතායතනං, 

ඝානායතනං,  න්ධායතනං, ජිව්හායතනං, රසායතනං, කායායතනං, 

ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ

එගතසංඉමානිඑකාදසායතනානිපාතුභෙන්ති. 
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කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස දසායතනානි පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡාන තානං ගනරයිකානං, ජච්චන්ධානං උපපත්තික්ඛගණ දසායතනානි

පාතුභෙන්ති – රූපායතනං, ගසොතායතනං, ඝානායතනං,  න්ධායතනං, 

ජිව්හායතනං, රසායතනං, කායායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, 

ධම්මායතනං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි දසායතනානි

පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස අපරානි දසායතනානි පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡාන තානංගනරයිකානං, ජච්චබ්ධිරානංඋපපත්තික්ඛගණදසායතනානි

පාතුභෙන්ති – චක්ඛායතනං, රූපායතනං, ඝානායතනං,  න්ධායතනං, 

ජිව්හායතනං, රසායතනං, කායායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, 

ධම්මායතනං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි දසායතනානි 

පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස නොයතනානි පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡාන තානං ගනරයිකානං, ජච්චන්ධබ්ධිරානං උපපත්තික්ඛගණ 

නොයතනානි පාතුභෙන්ති – රූපායතනං, ඝානායතනං,  න්ධායතනං, 

ජිව්හායතනං, රසායතනං, කායායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, මනායතනං, 

ධම්මායතනං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි නොයතනානි 

පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස සත්තායතනානි පාතුභෙන්ති? 

 බ්භගසයයකානංසත්තානංඋපපත්තික්ඛගණසත්තායතනානිපාතුභෙන්ති– 

රූපායතනං,  න්ධායතනං, රසායතනං, කායායතනං, ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං, 

මනායතනං, ධම්මායතනං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි

සත්තායතනානිපාතුභෙන්ති. 

1010. කාමධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණකස්සඑකාදසධාතුගයොපාතුභෙන්ති? 

කාමාෙචරානං ගදොනං, පඨමකප්පිකානං මනුස්සානං, ඔපපාතිකානං

ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං තිරච්ඡාන තානං
ගනරයිකානං පරිපුණ්ණායතනානං උපපත්තික්ඛගණ එකාදස ධාතුගයො 

පාතුභෙන්ති – චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, ගසොතධාතු, ඝානධාතු,  න්ධධාතු, 

ජිව්හාධාතු, රසධාතු, කායධාතු, ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ධම්මහදයවිභඞ්කගො 

529 

පටුන 

ධම්මධාතු. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමා එකාදස ධාතුගයො

පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස දස ධාතුගයො පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං 

තිරච්ඡාන තානං ගනරයිකානං, ජච්චන්ධානං උපපත්තික්ඛගණ දස ධාතුගයො

පාතුභෙන්ති– රූපධාතු, ගසොතධාතු, ඝානධාතු,  න්ධධාතු, ජිව්හාධාතු, රසධාතු, 

කායධාතු, ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, ධම්මධාතු. කාමධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමාදසධාතුගයොපාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස අපරා දස ධාතුගයො පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡාන තානංගනරයිකානං, ජච්චබ්ධිරානංඋපපත්තික්ඛගණදසධාතුගයො

පාතුභෙන්ති– චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, ඝානධාතු,  න්ධධාතු, ජිව්හාධාතු, රසධාතු, 

කායධාතු, ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, ධම්මධාතු. කාමධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමාදසධාතුගයො පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස නෙ ධාතුගයො පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡාන තානං ගනරයිකානං, ජච්චන්ධබ්ධිරානං උපපත්තික්ඛගණ නෙ

ධාතුගයො පාතුභෙන්ති – රූපධාතු, ඝානධාතු,  න්ධධාතු, ජිව්හාධාතු, රසධාතු, 

කායධාතු, ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, ධම්මධාතු. කාමධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමානෙධාතුගයො පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස සත්ත ධාතුගයො පාතුභෙන්ති? 

 බ්භගසයයකානංසත්තානංඋපපත්තික්ඛගණසත්තධාතුගයොපාතුභෙන්ති– 

රූපධාතු,  න්ධධාතු, රසධාතු, කායධාතු, ග ොට්ඨබ්බ්ධාතු, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, ධම්මධාතු. කාමධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමා

සත්තධාතුගයොපාතුභෙන්ති. 

1011. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ සබ්ගබ්සං කතමං එකං සච්චං

පාතුභෙති? දුක්ඛසච්චං – කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ සබ්ගබ්සං ඉදං එකං

සච්චංපාතුභෙති. 

1012. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස චුද්දසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

කාමාෙචරානං ගදොනං, සගහතුකානංඤාණසම්පයුත්තානංඋපපත්තික්ඛගණ

චුද්දසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, 

ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, 
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ජීවිතින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං ො උගපක්ඛින්ද්රියං ො, සද්ධින්ද්රියං, 

වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. කාමධාතුයා 

උපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමානිචුද්දසින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස ගතරසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 
කාමාෙචරානං ගදොනං සගහතුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපත්තික්ඛගණ

ගතරසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, 

ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, 

ජීවිතින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං ො උගපක්ඛින්ද්රියං ො, සද්ධින්ද්රියං, 

වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං

ඉමානිගතරසින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණකස්සඅපරානිගතරසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 
පඨමකප්පිකානං මනුස්සානං සගහතුකානං ඤාණසම්පයුත්තානං

උපපත්තික්ඛගණ ගතරසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, 

ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, 

ගසොමනස්සින්ද්රියංො උගපක්ඛින්ද්රියංො, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 

සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි

ගතරසින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස ද්ොදසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

පඨමකප්පිකානං මනුස්සානං සගහතුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං 

උපපත්තික්ඛගණ ද්ොදසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, 

ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, 

ගසොමනස්සින්ද්රියංොඋගපක්ඛින්ද්රියංො, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 

සමාධින්ද්රියං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි ද්ොදසින්ද්රියානි

පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස දසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 
 බ්භගසයයකානං සත්තානං සගහතුකානං ඤාණසම්පයුත්තානං

උපපත්තික්ඛගණ දසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, 

ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, ජීවිතින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං ො

උගපක්ඛින්ද්රියං ො, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, 

පඤ්ඤින්ද්රියං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි දසින්ද්රියානි 

පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස නවින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 
 බ්භගසයයකානං සත්තානං සගහතුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං
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උපපත්තික්ඛගණ නවින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, 

ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, ජීවිතින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං ො 

උගපක්ඛින්ද්රියං ො, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං. 

කාමධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමානිනවින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස අපරානි නවින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං 
තිරච්ඡාන තානං ගනරයිකානං පරිපුණ්ණායතනානං උපපත්තික්ඛගණ

නවින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, 

ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, 

ජීවිතින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි

නවින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස අට්ඨින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡාන තානංගනරයිකානං, ජච්චන්ධානංඋපපත්තික්ඛගණඅට්ඨින්ද්රියානි

පාතුභෙන්ති– ගසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, 

ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, ජීවිතින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං. කාමධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමානිඅට්ඨින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණකස්ස අපරානි අට්ඨින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡාන තානං ගනරයිකානං, ජච්චබ්ධිරානංඋපපත්තික්ඛගණඅට්ඨින්ද්රියානි

පාතුභෙන්ති – චක්ඛුන්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං මනින්ද්රියං, 

ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, ජීවිතින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං. කාමධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමානිඅට්ඨින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස සත්තින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

ඔපපාතිකානං ගපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡාන තානං ගනරයිකානං, ජච්චන්ධබ්ධිරානං උපපත්තික්ඛගණ

සත්තින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති– ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, 

ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, ජීවිතින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං. කාමධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමානි සත්තින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස පඤ්චින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

 බ්භගසයයකානං සත්තානං අගහතුකානං, ඨගපත්ො නපුංසකානං, 

උපපත්තික්ඛගණ පඤ්චින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ධම්මහදයවිභඞ්කගො 
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පටුන 

ඉත්ථින්ද්රියං ො පුරිසින්ද්රියං ො, ජීවිතින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං. කාමධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඑගතසංඉමානිපඤ්චින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස චත්තාරින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

 බ්භගසයයකානං සත්තානං අගහතුකානං, නපුංසකානං උපපත්තික්ඛගණ 

චත්තාරින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති – කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, 

උගපක්ඛින්ද්රියං. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉමානි

චත්තාරින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති. 

1013. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස තගයො ගහතූ පාතුභෙන්ති? 

කාමාෙචරානං ගදොනං, පඨමකප්පිකානං මනුස්සානං,  බ්භගසයයකානං
සත්තානං සගහතුකානං ඤාණසම්පයුත්තානං උපපත්තික්ඛගණ තගයො ගහතූ

පාතුභෙන්ති – අගලොගභො විපාකගහතු, අගදොගසො විපාකගහතු, අගමොගහො 

විපාකගහතු. කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉගම තගයො ගහතූ

පාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්ස ද්ගෙ ගහතූ පාතුභෙන්ති? 

කාමාෙචරානං ගදොනං, පඨමකප්පිකානං මනුස්සානං,  බ්භගසයයකානං
සත්තානං සගහතුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපත්තික්ඛගණ ද්ගෙ ගහතූ

පාතුභෙන්ති – අගලොගභො විපාකගහතු, අගදොගසො විපාකගහතු. කාමධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණ එගතසං ඉගම ද්ගෙ ගහතූ පාතුභෙන්ති. අෙගසසානං

සත්තානං [අෙගසසාසත්තා(?)] අගහතුකාපාතුභෙන්ති. 

1014. කාමධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණසබ්ගබ්සංකතගමචත්තාගරොආහාරා

පාතුභෙන්ති. කබ්ළීකාගරො ආහාගරො,  ස්සාහාගරො, මගනොසඤ්ගචතනාහාගරො, 

විඤ්ඤාණාහාගරො– කාමධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණ සබ්ගබ්සංඉගමචත්තාගරො

ආහාරාපාතුභෙන්ති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ සබ්ගබ්සං කතගමො එගකො  ස්ගසො

පාතුභෙති? මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො – කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ

සබ්ගබ්සංඅයංඑගකො ස්ගසො පාතුභෙති. 

කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ සබ්ගබ්සං කතමා එකා ගෙදනා … එකා

සඤ්ඤා… එකා ගචතනා… එකං චිත්තං පාතුභෙති? මගනොවිඤ්ඤාණධාතු – 

කාමධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණසබ්ගබ්සංඉදංඑකංචිත්තං පාතුභෙති. 
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2. රූපධාතු 
1015. රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණකතිඛන්ධාපාතුභෙන්ති…ගප.… කති 

චිත්තානිපාතුභෙන්ති? 

රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ, ඨගපත්ො අසඤ්ඤසත්තානං ගදොනං, 

පඤ්චක්ඛන්ධා පාතුභෙන්ති, පඤ්චායතනානි පාතුභෙන්ති, පඤ්ච ධාතුගයො

පාතුභෙන්ති, එකං සච්චං පාතුභෙති, දසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති, තගයො ගහතූ

පාතුභෙන්ති, තගයො ආහාරා පාතුභෙන්ති, එගකො  ස්ගසො පාතුභෙති, එකා

ගෙදනා… එකාසඤ්ඤා… එකාගචතනා… එකං චිත්තංපාතුභෙති. 

1016. රූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණකතගමපඤ්චක්ඛන්ධාපාතුභෙන්ති? 

රූපක්ඛන්ගධො, ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ ඉගම පඤ්චක්ඛන්ධා

පාතුභෙන්ති. 

රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතමානි පඤ්චායතනානි පාතුභෙන්ති? 

චක්ඛායතනං, රූපායතනං, ගසොතායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං – 

රූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණ ඉමානිපඤ්චායතනානිපාතුභෙන්ති. 

රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතමා පඤ්ච ධාතුගයො පාතුභෙන්ති? 

චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, ගසොතධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, ධම්මධාතු – 

රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණඉමාපඤ්චධාතුගයොපාතුභෙන්ති. 

රූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණකතමංඑකංසච්චංපාතුභෙති? දුක්ඛසච්චං– 

රූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණඉදංඑකංසච්චංපාතුභෙති. 

රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතමානි දසින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං, ගසොතින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, ගසොමනස්සින්ද්රියං ො

උගපක්ඛින්ද්රියං ො, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, 

පඤ්ඤින්ද්රියං– රූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණඉමානි දසින්ද්රියානිපාතුභෙන්ති. 

රූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණකතගමතගයොගහතූපාතුභෙන්ති? අගලොගභො 

විපාකගහතු, අගදොගසො විපාකගහතු, අගමොගහො විපාකගහතු – රූපධාතුයා 

උපපත්තික්ඛගණඉගමතගයොගහතූපාතුභෙන්ති. 

රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතගම තගයො ආහාරා පාතුභෙන්ති? 

 ස්සාහාගරො, මගනොසඤ්ගචතනාහාගරො, විඤ්ඤාණාහාගරො – රූපධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඉගමතගයො ආහාරාපාතුභෙන්ති. 
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රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතගමො එගකො  ස්ගසො පාතුභෙති? 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො – රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ අයං එගකො 

 ස්ගසොපාතුභෙති. 

රූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණකතමාඑකාගෙදනා… එකාසඤ්ඤා… එකා 

ගචතනා… එකං චිත්තං පාතුභෙති? මගනොවිඤ්ඤාණධාතු – රූපධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඉදංඑකං චිත්තංපාතුභෙති. 

3. අසඤ්ඤසත්තා 
1017. අසඤ්ඤසත්තානං ගදොනං උපපත්තික්ඛගණ කති ඛන්ධා

පාතුභෙන්ති…ගප.… කතිචිත්තානි පාතුභෙන්ති? 

අසඤ්ඤසත්තානංගදොනංඋපපත්තික්ඛගණඑගකොඛන්ගධොපාතුභෙති– 

රූපක්ඛන්ගධො; ද්ගෙ ආයතනානි පාතුභෙන්ති – රූපායතනං, ධම්මායතනං; 

ද්ගෙ ධාතුගයො පාතුභෙන්ති – රූපධාතු, ධම්මධාතු; එකං සච්චං පාතුභෙති – 

දුක්ඛසච්චං; එකින්ද්රියං පාතුභෙති – රූපජීවිතින්ද්රියං. අසඤ්ඤසත්තා ගදො
අගහතුකාඅනාහාරා අ ස්සකාඅගෙදනකාඅසඤ්ඤකාඅගචතනකාඅචිත්තකා

පාතුභෙන්ති. 

4. අරූපධාතු 
1018. අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කති ඛන්ධා පාතුභෙන්ති…ගප.… 

කති චිත්තානිපාතුභෙන්ති? 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ චත්තාගරො ඛන්ධා පාතුභෙන්ති, ද්ගෙ 

ආයතනානි පාතුභෙන්ති, ද්ගෙ ධාතුගයො පාතුභෙන්ති, එකං සච්චං පාතුභෙති, 

අට්ඨින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති, තගයො ගහතූ පාතුභෙන්ති, තගයො ආහාරා

පාතුභෙන්ති, එගකො  ස්ගසොපාතුභෙති, එකාගෙදනා… එකාසඤ්ඤා… එකා 

ගචතනා… එකං චිත්තංපාතුභෙති. 

1019. අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතගම චත්තාගරො ඛන්ධා

පාතුභෙන්ති? ගෙදනාක්ඛන්ගධො, සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො– අරූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණඉගමචත්තාගරොඛන්ධා 

පාතුභෙන්ති. 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතමානි ද්ගෙ ආයතනානි පාතුභෙන්ති? 

මනායතනං, ධම්මායතනං – අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ ඉමානි ද්ගෙ

ආයතනානි පාතුභෙන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ධම්මහදයවිභඞ්කගො 

535 

පටුන 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතමා ද්ගෙ ධාතුගයො පාතුභෙන්ති? 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු, ධම්මධාතු – අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ ඉමා ද්ගෙ

ධාතුගයො පාතුභෙන්ති. 

අරූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණකතමංඑකංසච්චංපාතුභෙති? දුක්ඛසච්චං

– අරූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණඉදංඑකංසච්චංපාතුභෙති. 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතමානි අට්ඨින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති? 

මනින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, උගපක්ඛින්ද්රියං, සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 

සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං – අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ ඉමානි

අට්ඨින්ද්රියානි පාතුභෙන්ති. 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතගම තගයො ගහතූ පාතුභෙන්ති? 

අගලොගභො විපාකගහතු, අගදොගසො විපාකගහතු, අගමොගහො විපාකගහතු – 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණඉගමතගයොගහතූපාතුභෙන්ති. 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතගම තගයො ආහාරා පාතුභෙන්ති? 

 ස්සාහාගරො, මගනොසඤ්ගචතනාහාගරො, විඤ්ඤාණාහාගරො – අරූපධාතුයා

උපපත්තික්ඛගණඉගමතගයො ආහාරාපාතුභෙන්ති. 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතගමො එගකො  ස්ගසො පාතුභෙති? 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො – අරූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණඅයං එගකො

 ස්ගසොපාතුභෙති. 

අරූපධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කතමා එකා ගෙදනා…ගප.… එකා

සඤ්ඤා… එකා ගචතනා… එකං චිත්තං පාතුභෙති? මගනොවිඤ්ඤාණධාතු – 

අරූපධාතුයාඋපපත්තික්ඛගණඉදංඑකං චිත්තංපාතුභෙති. 

5. භූමන්තරදස්සනොකරො 
1020. කාමාෙචරා ධම්මා, න කාමාෙචරා ධම්මා, රූපාෙචරා ධම්මා, න

රූපාෙචරා ධම්මා, අරූපාෙචරා ධම්මා, න අරූපාෙචරා ධම්මා, පරියාපන්නා 

ධම්මා, අපරියාපන්නාධම්මා. 

කතගම ධම්මා කාමාෙචරා? ගහට්ඨගතො අවීචිනිරයං පරියන්තං කරිත්ො, 

උපරිගතො පරනිම්මිතෙසෙත්තී ගදගෙ අන්ගතොකරිත්ො, යං එතස්මිං අන්තගර

එත්ථාෙචරා එත්ථ පරියාපන්නා ඛන්ධධාතුආයතනා; රූපං, ගෙදනා, සඤ්ඤා, 

සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණං– ඉගම ධම්මාකාමාෙචරා. 
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කතගමධම්මානකාමාෙචරා? රූපාෙචරා, අරූපාෙචරා, අපරියාපන්නා – 

ඉගමධම්මානකාමාෙචරා. 

කතගම ධම්මා රූපාෙචරා? ගහට්ඨගතො බ්රහ්මගලොකං පරියන්තං කරිත්ො, 

උපරිගතො අකනිට්ගඨ ගදගෙ අන්ගතොකරිත්ො, යං එතස්මිං අන්තගර
එත්ථාෙචරා එත්ථ පරියාපන්නා සමාපන්නස්ස ො උපපන්නස්ස ො 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සොචිත්තගචතසිකාධම්මා– ඉගමධම්මාරූපාෙචරා. 

කතගමධම්මානරූපාෙචරා? කාමාෙචරා, අරූපාෙචරා, අපරියාපන්නා – 

ඉගමධම්මානරූපාෙචරා. 

කතගමධම්මාඅරූපාෙචරා? ගහට්ඨගතොආකාසානඤ්චායතනූපග  ගදගෙ

පරියන්තං කරිත්ො, උපරිගතො ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපග  ගදගෙ 

අන්ගතොකරිත්ො, යං එතස්මිං අන්තගර එත්ථාෙචරා එත්ථ පරියාපන්නා
සමාපන්නස්සො උපපන්නස්සොදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සොචිත්තගචතසිකා

ධම්මා– ඉගමධම්මා අරූපාෙචරා. 

කතගමධම්මාන අරූපාෙචරා? කාමාෙචරා, රූපාෙචරා, අපරියාපන්නා – 

ඉගමධම්මානඅරූපාෙචරා. 

කතගම ධම්මා පරියාපන්නා? සාසො කුසලාකුසලබ්යාකතා ධම්මා 

කාමාෙචරා, රූපාෙචරා, අරූපාෙචරා, රූපක්ඛන්ගධො, ගෙදනාක්ඛන්ගධො, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො, විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො – ඉගම ධම්මා

පරියාපන්නා. 

කතගමධම්මාඅපරියාපන්නා? මග් ාච, මග්  ලානිච, අසඞ්ඛතාච ධාතු

– ඉගමධම්මාඅපරියාපන්නා. 

6. උප්පාදෙෙම්මආයුප්පමාණොකරො 

1. උප්පාදෙෙම්මං 
1021. ගදොති. තගයො ගදො – සම්මුතිගදො [සම්මතිගදො (සයා.)], 

උපපත්තිගදො, විසුද්ධිගදො. 

සම්මුතිගදොනාම– රාජාගනො, ගදවිගයො, කුමාරා. 

උපපත්තිගදො නාම – චාතුමහාරාජිගක [චාතුම්මහාරාජිගක (සී. සයා.)] 

ගදගෙඋපාදායතදුපරිගදො. 
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විසුද්ධිගදොනාම– අරහන්ගතොවුච්චන්ති. 

දානං දත්ො, සීලං සමාදියිත්ො, උගපොසථකම්මං කත්ො කත්ථ 

උපපජ්ජන්ති? දානං දත්ො, සීලං සමාදියිත්ො, උගපොසථකම්මං කත්ො

අප්ගපකච්ගච ඛත්තියමහාසාලානං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච

බ්රාහ්මණමහාසාලානං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච

 හපතිමහාසාලානංසහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගචචාතුමහාරාජිකානං

ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච තාෙතිංසානං ගදොනං

සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච යාමානං ගදොනං සහබ්යතං

උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච තුසිතානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, 

අප්ගපකච්ගචනිම්මානරතීනං ගදොනං සහබ්යතංඋපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච 

පරනිම්මිතෙසෙත්තීනංගදොනංසහබ්යතංඋපපජ්ජන්ති. 

2. ආයුප්පමාණං 
1022. මනුස්සානංකිත්තකංආයුප්පමාණං? ෙස්සසතං, අප්පංොභිගයයො 

[අප්පංොභිගයයොො(සයා. ක.) දී. නි. 2.7]. 

1023. චාතුමහාරාජිකානං ගදොනං කිත්තකං ආයුප්පමාණං? යානි

මානුසකානි පඤ්ඤාස ෙස්සානි, චාතුම්මහාරාජිකානං ගදොනං එගසො එගකො

රත්තින්දිගෙො [රත්තිදිගෙො (ක.) අ. නි. 3.71]. තාය රත්තියා තිංස රත්තිගයො

මාගසො. ගතන මාගසන ද්ොදසමාසිගයො සංෙච්ඡගරො. ගතන සංෙච්ඡගරන

දිබ්බ්ානි පඤ්ච ෙස්සසතානි චාතුම්මහාරාජිකානං ගදොනං ආයුප්පමාණං. 

මනුස්සානං ණනායකිත්තකංගහොති? නවුති ෙස්සසතසහස්සානි. 

තාෙතිංසානං ගදොනං කිත්තකංආයුප්පමාණං? යං මානුසකං ෙස්සසතං, 

තාෙතිංසානං ගදොනං එගසො එගකො රත්තින්දිගෙො. තාය රත්තියා තිංස 

රත්තිගයො මාගසො. ගතන මාගසන ද්ොදසමාසිගයො සංෙච්ඡගරො. ගතන

සංෙච්ඡගරන දිබ්බ්ං ෙස්සසහස්සං තාෙතිංසානං ගදොනං ආයුප්පමාණං. 

මනුස්සානං  ණනාය කිත්තකං ගහොති? තිස්ගසො ච ෙස්සගකොටිගයො සට්ඨි ච

ෙස්සසතසහස්සානි. 

යාමානං ගදොනං කිත්තකං ආයුප්පමාණං? යානි මානුසකානි ද්ගෙ

ෙස්සසතානි, යාමානං ගදොනං එගසො එගකො රත්තින්දිගෙො. තාය රත්තියා

තිංසරත්තිගයො මාගසො. ගතන මාගසන ද්ොදසමාසිගයො සංෙච්ඡගරො. ගතන

සංෙච්ඡගරන දිබ්බ්ානි ද්ගෙ ෙස්සසහස්සානි යාමානං ගදොනං ආයුප්පමාණං. 

මනුස්සානං  ණනාය කිත්තකං ගහොති? චුද්දසඤ්ච ෙස්සගකොටිගයො

චත්තාරීසඤ්චෙස්සසතසහස්සානි. 
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තුසිතානං ගදොනං කිත්තකං ආයුප්පමාණං? යානි මානුසකානි චත්තාරි 

ෙස්සසතානි, තුසිතානං ගදොනං එගසො එගකො රත්තින්දිගෙො. තාය රත්තියා

තිංසරත්තිගයො මාගසො. ගතන මාගසන ද්ොදසමාසිගයො සංෙච්ඡගරො. ගතන
සංෙච්ඡගරන දිබ්බ්ානි චත්තාරි ෙස්සසහස්සානි තුසිතානං ගදොනං

ආයුප්පමාණං. මනුස්සානං  ණනාය කිත්තකං ගහොති? සත්තපඤ්ඤාස

ෙස්සගකොටිගයොසට්ඨිචෙස්සසතසහස්සානි. 

නිම්මානරතීනංගදොනංකිත්තකංආයුප්පමාණං? යානිමානුසකානි අට්ඨ

ෙස්සසතානි, නිම්මානරතීනං ගදොනං එගසො එගකො රත්තින්දිගෙො. තාය

රත්තියා තිංසරත්තිගයො මාගසො. ගතන මාගසන ද්ොදසමාසිගයො සංෙච්ඡගරො. 
ගතන සංෙච්ඡගරන දිබ්බ්ානි අට්ඨ ෙස්සසහස්සානි නිම්මානරතීනං ගදොනං

ආයුප්පමාණං. මනුස්සානං ණනායකිත්තකං ගහොති? ද්ගෙෙස්සගකොටිසතානි

තිංසඤ්චෙස්සගකොටිගයොචත්තාරීසඤ්ච ෙස්සසතසහස්සානි. 

පරනිම්මිතෙසෙත්තීනං ගදොනං කිත්තකං ආයුප්පමාණං? යානි 

මානුසකානි ගසොළස ෙස්සසතානි, පරනිම්මිතෙසෙත්තීනං ගදොනං එගසො

එගකො රත්තින්දිගෙො. තාය රත්තියා තිංසරත්තිගයො මාගසො. ගතන මාගසන

ද්ොදසමාසිගයො සංෙච්ඡගරො. ගතන සංෙච්ඡගරන දිබ්බ්ානි ගසොළස

ෙස්සසහස්සානි පරනිම්මිතෙසෙත්තීනං ගදොනං ආයුප්පමාණං. මනුස්සානං

 ණනාය කිත්තකං ගහොති? නෙ ච ෙස්සගකොටිසතානි එකවීසඤ්ච

ෙස්සගකොටිගයොසට්ඨිච ෙස්සසතසහස්සානීති. 

ඡඑගත [ඡපිගත(සයා.)] කාමාෙචරා, සබ්බ්කාමසමිද්ධිගනො; 

සබ්ගබ්සංඑකසඞ්ඛාගතො, ආයුභෙතිකිත්තගකො. 

ද්ොදස ගකොටිසතංගතසං, අට්ඨවීසඤ්ච ගකොටිගයො; 

පඤ්ඤාසසතසහස්සානි, ෙස්සග්ග නපකාසිතාති. 

1024. පඨමං ඣානං පරිත්තං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? පඨමං

ඣානංපරිත්තං භාගෙත්ොබ්රහ්මපාරිසජ්ජානංගදොනංසහබ්යතංඋපපජ්ජන්ති. 

ගතසංකිත්තකං ආයුප්පමාණං? කප්පස්සතතිගයොභාග ො. 

පඨමං ඣානං මජ්ඣිමං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? පඨමං ඣානං 

මජ්ඣිමං භාගෙත්ො බ්රහ්මපුගරොහිතානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති. 

ගතසං කිත්තකංආයුප්පමාණං? උපඩ්ඪකප්ගපො. 
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පඨමං ඣානං පණීතං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? පඨමං ඣානං

පණීතං භාගෙත්ො මහාබ්රහ්මානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති. ගතසං

කිත්තකං ආයුප්පමාණං? කප්ගපො [එගකොකප්ගපො(සයා.)]. 

1025. දුතියං ඣානං පරිත්තං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? දුතියං

ඣානං පරිත්තං භාගෙත්ො පරිත්තාභානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති. 

ගතසංකිත්තකංආයුප්පමාණං? ද්ගෙ කප්පා. 

දුතියං ඣානං මජ්ඣිමං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? දුතියං ඣානං 

මජ්ඣිමංභාගෙත්ොඅප්පමාණාභානංගදොනංසහබ්යතංඋපපජ්ජන්ති. ගතසං

කිත්තකං ආයුප්පමාණං? චත්තාගරොකප්පා. 

දුතියං ඣානං පණීතං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? දුතියං ඣානං

පණීතං භාගෙත්ො ආභස්සරානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති. ගතසං

කිත්තකංආයුප්පමාණං? අට්ඨකප්පා. 

1026. තතියං ඣානං පරිත්තං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? තතියං

ඣානං පරිත්තං භාගෙත්ො පරිත්තසුභානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති. 

ගතසංකිත්තකංආයුප්පමාණං? ගසොළස කප්පා. 

තතියං ඣානං මජ්ඣිමං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? තතියංඣානං

මජ්ඣිමංභාගෙත්ොඅප්පමාණසුභානං ගදොනංසහබ්යතංඋපපජ්ජන්ති. ගතසං 

කිත්තකං ආයුප්පමාණං? බ්ාත්තිංසකප්පා. 

තතියං ඣානං පණීතං භාගෙත්ො කත්ථ උපපජ්ජන්ති? තතියං ඣානං 

පණීතං භාගෙත්ො සුභකිණ්හානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති. ගතසං

කිත්තකං ආයුප්පමාණං? චතුසට්ඨිකප්පා. 

1027. චතුත්ථං ඣානං භාගෙත්ො ආරම්මණනානත්තතා
මනසිකාරනානත්තතා ඡන්දනානත්තතා පණිධිනානත්තතා 
අධිගමොක්ඛනානත්තතා අභිනීහාරනානත්තතා පඤ්ඤානානත්තතා

අප්ගපකච්ගච අසඤ්ඤසත්තානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, 

අප්ගපකච්ගච ගෙහප් ලානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච

අවිහානංගදොනංසහබ්යතංඋපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච අතප්පානංගදොනං

සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච සුදස්සානං ගදොනං සහබ්යතං 

උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච සුදස්සීනං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, 

අප්ගපකච්ගච අකනිට්ඨානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච

ආකාසානඤ්චායතනූප ානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච
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විඤ්ඤාණඤ්චායතනූප ානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූප ානං ගදොනං සහබ්යතං උපපජ්ජන්ති, අප්ගපකච්ගච

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූප ානංගදොනං සහබ්යතංඋපපජ්ජන්ති. 

අසඤ්ඤසත්තානඤ්චගෙහප් ලානඤ්චගදොනංකිත්තකංආයුප්පමාණං? 

පඤ්චකප්පසතානි. 

අවිහානංගදොනංකිත්තකංආයුප්පමාණං? කප්පසහස්සං. 

අතප්පානංගදොනංකිත්තකංආයුප්පමාණං? ද්ගෙ කප්පසහස්සානි. 

සුදස්සානංගදොනංකිත්තකංආයුප්පමාණං? චත්තාරි කප්පසහස්සානි. 

සුදස්සීනංගදොනංකිත්තකංආයුප්පමාණං? අට්ඨ කප්පසහස්සානි. 

අකනිට්ඨානංගදොනංකිත්තකංආයුප්පමාණං? ගසොළස කප්පසහස්සානි. 

1028. ආකාසානඤ්චායතනූප ානං ගදොනං කිත්තකං ආයුප්පමාණං? 

වීසතිකප්පසහස්සානි. 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනූප ානං ගදොනංකිත්තකංආයුප්පමාණං? චත්තාරීස

කප්පසහස්සානි. 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූප ානං ගදොනං කිත්තකං ආයුප්පමාණං? සට්ඨි

කප්පසහස්සානි. 

ගනෙසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූප ානං ගදොනං කිත්තකං ආයුප්පමාණං? 

චතුරාසීතිකප්පසහස්සානීති. 

1029. උක්ඛිත්තාපුඤ්ඤගතගජන, කාමරූප තිං තා. 

භෙග් තම්පි [භෙග් ං ොපි (සයා.)] සම්පත්තා, පුනා ච්ඡන්ති [පුන

 ච්ඡන්ති(සයා.)] දුග් තිං. 

තාෙදීඝායුකාසත්තා, චෙන්තිආයුසඞ්ඛයා; 

නත්ථිගකොචිභගෙොනිච්ගචො, ඉතිවුත්තංමගහසිනා. 

තස්මාහිධීරානිපකා, නිපුණාඅත්ථචින්තකා; 

ජරාමරණගමොක්ඛාය, භාගෙන්තිමග් මුත්තමං. 
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භාෙයිත්ො සුචිංමග් ං, නිබ්බ්ාගනො ධ ාමිනං; 

සබ්බ්ාසගෙපරිඤ්ඤාය, පරිනිබ්බ්න්තිඅනාසොති. 

7. අභිඤ්කඤයයාදිොකරො 
1030. පඤ්චන්නංඛන්ධානංකතිඅභිඤ්ගඤයයා, කතිපරිඤ්ගඤයයා, කති

පහාතබ්බ්ා, කති භාගෙතබ්බ්ා, කති සච්ඡිකාතබ්බ්ා, කති න පහාතබ්බ්ා, න

භාගෙතබ්බ්ා, න සච්ඡිකාතබ්බ්ා…ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං කති

අභිඤ්ගඤයයා, කති පරිඤ්ගඤයයා, කති පහාතබ්බ්ා, කති භාගෙතබ්බ්ා, කති

සච්ඡිකාතබ්බ්ා, කතිනපහාතබ්බ්ානභාගෙතබ්බ්ා නසච්ඡිකාතබ්බ්ා? 

1031. රූපක්ඛන්ගධොඅභිඤ්ගඤගයයොපරිඤ්ගඤගයයොනපහාතබ්ගබ්ොන

භාගෙතබ්ගබ්ො න සච්ඡිකාතබ්ගබ්ො. චත්තාගරො ඛන්ධා අභිඤ්ගඤයයා

පරිඤ්ගඤයයා, සියාපහාතබ්බ්ා, සියාභාගෙතබ්බ්ා, සියාසච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියාන

පහාතබ්බ්ානභාගෙතබ්බ්ාන සච්ඡිකාතබ්බ්ා. 

දසායතනා අභිඤ්ගඤයයා පරිඤ්ගඤයයානපහාතබ්බ්ානභාගෙතබ්බ්ාන

සච්ඡිකාතබ්බ්ා. ද්ගෙආයතනා අභිඤ්ගඤයයාපරිඤ්ගඤයයා, සියාපහාතබ්බ්ා, 

සියාභාගෙතබ්බ්ා, සියා සච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියානපහාතබ්බ්ානභාගෙතබ්බ්ාන

සච්ඡිකාතබ්බ්ා. 

ගසොළස ධාතුගයො අභිඤ්ගඤයයා පරිඤ්ගඤයයා න පහාතබ්බ්ා න 

භාගෙතබ්බ්ා න සච්ඡිකාතබ්බ්ා. ද්ගෙ ධාතුගයො අභිඤ්ගඤයයා පරිඤ්ගඤයයා, 

සියා පහාතබ්බ්ා, සියාභාගෙතබ්බ්ා, සියාසච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියානපහාතබ්බ්ාන

භාගෙතබ්බ්ාන සච්ඡිකාතබ්බ්ා. 

සමුදයසච්චං අභිඤ්ගඤයයං පරිඤ්ගඤයයං පහාතබ්බ්ංන භාගෙතබ්බ්ංන

සච්ඡිකාතබ්බ්ං. මග් සච්චං අභිඤ්ගඤයයං පරිඤ්ගඤයයං න පහාතබ්බ්ං

භාගෙතබ්බ්ංනසච්ඡිකාතබ්බ්ං. නිගරොධසච්චංඅභිඤ්ගඤයයංපරිඤ්ගඤයයංන

පහාතබ්බ්ං න භාගෙතබ්බ්ං සච්ඡිකාතබ්බ්ං. දුක්ඛසච්චං අභිඤ්ගඤයයං

පරිඤ්ගඤයයං, සියා පහාතබ්බ්ං, න භාගෙතබ්බ්ං, න සච්ඡිකාතබ්බ්ං, සියා න

පහාතබ්බ්ං. 

නවින්ද්රියා අභිඤ්ගඤයයාපරිඤ්ගඤයයානපහාතබ්බ්ාන භාගෙතබ්බ්ාන

සච්ඡිකාතබ්බ්ා. ගදොමනස්සින්ද්රියං අභිඤ්ගඤයයංපරිඤ්ගඤයයං පහාතබ්බ්ංන

භාගෙතබ්බ්ංනසච්ඡිකාතබ්බ්ං. අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අභිඤ්ගඤයයං

පරිඤ්ගඤයයං න පහාතබ්බ්ං භාගෙතබ්බ්ං න සච්ඡිකාතබ්බ්ං. අඤ්ඤින්ද්රියං

අභිඤ්ගඤයයං පරිඤ්ගඤයයං න පහාතබ්බ්ං, සියා භාගෙතබ්බ්ං, සියා 

සච්ඡිකාතබ්බ්ං. අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅභිඤ්ගඤයයංපරිඤ්ගඤයයංනපහාතබ්බ්ං
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න භාගෙතබ්බ්ං සච්ඡිකාතබ්බ්ං. තීණින්ද්රියා අභිඤ්ගඤයයා පරිඤ්ගඤයයා න 

පහාතබ්බ්ා, සියා භාගෙතබ්බ්ා, සියා සච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියා න භාගෙතබ්බ්ා, 

සච්ඡිකාතබ්බ්ා. ඡඉන්ද්රියාඅභිඤ්ගඤයයාපරිඤ්ගඤයයා, සියාපහාතබ්බ්ා, සියා 

භාගෙතබ්බ්ා, සියා සච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියා න පහාතබ්බ්ා න භාගෙතබ්බ්ා න 

සච්ඡිකාතබ්බ්ා. 

තගයො අකුසලගහතූ අභිඤ්ගඤයයා පරිඤ්ගඤයයා පහාතබ්බ්ා න 

භාගෙතබ්බ්ා න සච්ඡිකාතබ්බ්ා. තගයො කුසලගහතූ අභිඤ්ගඤයයා

පරිඤ්ගඤයයා න පහාතබ්බ්ා, සියා භාගෙතබ්බ්ා, න සච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියා න

භාගෙතබ්බ්ා. තගයො අබ්යාකතගහතූ අභිඤ්ගඤයයා පරිඤ්ගඤයයා න

පහාතබ්බ්ානභාගෙතබ්බ්ා, සියා සච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියානසච්ඡිකාතබ්බ්ා. 

කබ්ළීකාගරො ආහාගරො අභිඤ්ගඤගයයොපරිඤ්ගඤගයයොනපහාතබ්ගබ්ොන

භාගෙතබ්ගබ්ො න සච්ඡිකාතබ්ගබ්ො. තගයො ආහාරා අභිඤ්ගඤයයා

පරිඤ්ගඤයයා, සියාපහාතබ්බ්ා, සියාභාගෙතබ්බ්ා, සියා සච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියාන

පහාතබ්බ්ානභාගෙතබ්බ්ානසච්ඡිකාතබ්බ්ා. 

ඡ  ස්සා අභිඤ්ගඤයයා පරිඤ්ගඤයයා න පහාතබ්බ්ා න භාගෙතබ්බ්ා න

සච්ඡිකාතබ්බ්ා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො අභිඤ්ගඤගයයො

පරිඤ්ගඤගයයො, සියා පහාතබ්ගබ්ො, සියාභාගෙතබ්ගබ්ො, සියාසච්ඡිකාතබ්ගබ්ො, 

සියානපහාතබ්ගබ්ොනභාගෙතබ්ගබ්ොන සච්ඡිකාතබ්ගබ්ො. 

ඡ ගෙදනා…ගප.… ඡ සඤ්ඤා… ඡ ගචතනා… ඡ චිත්තා අභිඤ්ගඤයයා 

පරිඤ්ගඤයයා න පහාතබ්බ්ා න භාගෙතබ්බ්ා න සච්ඡිකාතබ්බ්ා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු අභිඤ්ගඤයයා පරිඤ්ගඤයයා, සියා පහාතබ්බ්ා, සියා

භාගෙතබ්බ්ා, සියා සච්ඡිකාතබ්බ්ා, සියා න පහාතබ්බ්ා න භාගෙතබ්බ්ා න 

සච්ඡිකාතබ්බ්ා. 

8. සාරම්මණානාරම්මණොකරො 
1032. පඤ්චන්නංඛන්ධානංකතිසාරම්මණා, කතිඅනාරම්මණා…ගප.… 

සත්තන්නංචිත්තානංකති සාරම්මණා, කතිඅනාරම්මණා? 

1033. රූපක්ඛන්ගධොඅනාරම්මගණො. චත්තාගරොඛන්ධාසාරම්මණා. 

දසායතනා අනාරම්මණා. මනායතනං සාරම්මණං. ධම්මායතනං සියා 

සාරම්මණං, සියාඅනාරම්මණං. 
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දස ධාතුගයො අනාරම්මණා. සත්ත ධාතුගයො සාරම්මණා. ධම්මධාතු සියා 

සාරම්මණා, සියාඅනාරම්මණා. 

ද්ගෙ සච්චා සාරම්මණා. නිගරොධසච්චං අනාරම්මණං. දුක්ඛසච්චං සියා

සාරම්මණං, සියාඅනාරම්මණං. 

සත්තින්ද්රියා අනාරම්මණා. චුද්දසින්ද්රියා සාරම්මණා. ජීවිතින්ද්රියං සියා

සාරම්මණං, සියාඅනාරම්මණං. නෙගහතූසාරම්මණා. කබ්ළීකාගරොආහාගරො

අනාරම්මගණො. තගයොආහාරා සාරම්මණා. සත්ත  ස්සා… සත්ත ගෙදනා… 

සත්තසඤ්ඤා… සත්තගචතනා… සත්තචිත්තාසාරම්මණා. 

1034. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති සාරම්මණාරම්මණා, කති 

අනාරම්මණාරම්මණා…ගප.… සත්තන්නංචිත්තානංකතිසාරම්මණාරම්මණා, 

කති අනාරම්මණාරම්මණා? 

1035. රූපක්ඛන්ගධො අනාරම්මගණො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා

සාරම්මණාරම්මණා, සියා අනාරම්මණාරම්මණා. 

දසායතනා අනාරම්මණා. මනායතනං සියා සාරම්මණාරම්මණං, සියා 

අනාරම්මණාරම්මණං. ධම්මායතනං සියා සාරම්මණාරම්මණං, සියා

අනාරම්මණාරම්මණං, සියාඅනාරම්මණං. 

දස ධාතුගයො අනාරම්මණා. ඡ ධාතුගයො අනාරම්මණාරම්මණා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා සාරම්මණාරම්මණා, සියා අනාරම්මණාරම්මණා. 

ධම්මධාතු සියා සාරම්මණාරම්මණා, සියා අනාරම්මණාරම්මණා, සියා

අනාරම්මණා. 

නිගරොධසච්චං අනාරම්මණං. මග් සච්චං අනාරම්මණාරම්මණං. 

සමුදයසච්චංසියාසාරම්මණාරම්මණං, සියාඅනාරම්මණාරම්මණං. දුක්ඛසච්චං 

සියාසාරම්මණාරම්මණං, සියාඅනාරම්මණාරම්මණං, සියා අනාරම්මණං. 

සත්තින්ද්රියා අනාරම්මණා. පඤ්චින්ද්රියා අනාරම්මණාරම්මණා. නවින්ද්රියා

සියා සාරම්මණාරම්මණා, සියා අනාරම්මණාරම්මණා. ජීවිතින්ද්රියං සියා

සාරම්මණාරම්මණං, සියා අනාරම්මණාරම්මණං, සියාඅනාරම්මණං. 

නෙ ගහතූ සියා සාරම්මණාරම්මණා, සියා අනාරම්මණාරම්මණා. 

කබ්ළීකාගරො ආහාගරො අනාරම්මගණො. තගයො ආහාරා සියා

සාරම්මණාරම්මණා, සියා අනාරම්මණාරම්මණා. ඡ  ස්සා

අනාරම්මණාරම්මණා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා
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සාරම්මණාරම්මගණොසියාඅනාරම්මණාරම්මගණො. ඡගෙදනා… ඡසඤ්ඤා… 

ඡ ගචතනා… ඡ චිත්තා අනාරම්මණාරම්මණා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා 

සාරම්මණාරම්මණා, සියාඅනාරම්මණාරම්මණා. 

9. දිට්ඨසුතාදිදස්සනොකරො 
1036. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති දිට්ඨා, කති සුතා, කති මුතා, කති

විඤ්ඤාතා, කතින දිට්ඨානසුතානමුතානවිඤ්ඤාතා…ගප.… සත්තන්නං

චිත්තානංකති දිට්ඨා, කතිසුතා, කතිමුතා, කතිවිඤ්ඤාතා, කතිනදිට්ඨාන 

සුතානමුතානවිඤ්ඤාතා? 

1037. රූපක්ඛන්ගධො සියා දිට්ගඨො, සියා සුගතො, සියා මුගතො, සියා

විඤ්ඤාගතො, සියා න දිට්ගඨො න සුගතො න මුගතො, විඤ්ඤාගතො. චත්තාගරො

ඛන්ධානදිට්ඨානසුතානමුතා, විඤ්ඤාතා. 

රූපායතනං දිට්ඨං, න සුතං න මුතං, විඤ්ඤාතං. සද්දායතනං න දිට්ඨං, 

සුතං, නමුතං, විඤ්ඤාතං.  න්ධායතනං… රසායතනං… ග ොට්ඨබ්බ්ායතනං

නදිට්ඨං නසුතං, මුතං, විඤ්ඤාතං. සත්තායතනානදිට්ඨානසුතාන මුතා, 

විඤ්ඤාතා. 

රූපධාතුදිට්ඨා, නසුතානමුතා, විඤ්ඤාතා. සද්දධාතුන දිට්ඨා, සුතා, න

මුතා, විඤ්ඤාතා.  න්ධධාතු… රසධාතු… ග ොට්ඨබ්බ්ධාතුන දිට්ඨාන සුතා, 

මුතා, විඤ්ඤාතා. ගතරසධාතුගයොනදිට්ඨානසුතානමුතා, විඤ්ඤාතා. 

තීණිසච්චානිනදිට්ඨානසුතානමුතා, විඤ්ඤාතා. දුක්ඛසච්චං සියාදිට්ඨං, 

සියා සුතං, සියා මුතං, සියා විඤ්ඤාතං, සියා න දිට්ඨං න සුතං න මුතං, 

විඤ්ඤාතං. 

බ්ාවීසතින්ද්රියානදිට්ඨානසුතානමුතා, විඤ්ඤාතා. නෙගහතූ නදිට්ඨාන

සුතා න මුතා, විඤ්ඤාතා. චත්තාගරො ආහාරා න දිට්ඨා න සුතා න මුතා, 

විඤ්ඤාතා. සත්ත  ස්සා න දිට්ඨා න සුතා න මුතා, විඤ්ඤාතා. සත්ත

ගෙදනා… සත්තසඤ්ඤා… සත්තගචතනා… සත්තචිත්තාන දිට්ඨානසුතා

නමුතා, විඤ්ඤාතා. 
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10. තිොදිදස්සනොකරො 

1. කුසලත්තිෙං 
1038. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා…ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං කති කුසලා, කති අකුසලා, කති

අබ්යාකතා? 

රූපක්ඛන්ගධොඅබ්යාකගතො. චත්තාගරොඛන්ධාසියාකුසලා, සියා අකුසලා, 

සියාඅබ්යාකතා. දසායතනාඅබ්යාකතා. ද්ොයතනාසියාකුසලා, සියාඅකුසලා, 

සියා අබ්යාකතා. ගසොළස ධාතුගයො අබ්යාකතා. ද්ගෙ ධාතුගයො සියා කුසලා, 

සියා අකුසලා, සියා අබ්යාකතා. සමුදයසච්චං අකුසලං. මග් සච්චං කුසලං. 

නිගරොධසච්චං අබ්යාකතං. දුක්ඛසච්චං සියා කුසලං, සියා අකුසලං, සියා

අබ්යාකතං. 

දසින්ද්රියා අබ්යාකතා. ගදොමනස්සින්ද්රියං අකුසලං. 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං කුසලං. චත්තාරින්ද්රියා සියා කුසලා, සියා

අබ්යාකතා. ඡඉන්ද්රියාසියාකුසලා, සියා අකුසලා, සියාඅබ්යාකතා. 

තගයො කුසලගහතූ කුසලා. තගයො අකුසලගහතූ අකුසලා. තගයො

අබ්යාකතගහතූ අබ්යාකතා. කබ්ළීකාගරොආහාගරොඅබ්යාකගතො. තගයොආහාරා

සියා කුසලා, සියා අකුසලා, සියා අබ්යාකතා. ඡ  ස්සා අබ්යාකතා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා කුසගලො, සියා අකුසගලො, සියා

අබ්යාකගතො. ඡ ගෙදනා… ඡ සඤ්ඤා… ඡ ගචතනා… ඡ චිත්තා අබ්යාකතා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසියාකුසලා, සියාඅකුසලා, සියාඅබ්යාකතා. 

2. කෙදනාතිෙං 
1039. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, කති 

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, කති අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා…ගප.… සත්තන්නංචිත්තානංකතිසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, 

කති දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, කති අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා? 

ද්ගෙ ඛන්ධා න ෙත්තබ්බ්ා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, දුක්ඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි. තගයො 

ඛන්ධාසියාසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, සියාදුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, 

සියා අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා. 
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දසායතනා න ෙත්තබ්බ්ා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, දුක්ඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි. 

මනායතනං සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තං, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං. ධම්මායතනං සියා

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං සුඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්තන්තිපි, දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තන්තිපි, අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනායසම්පයුත්තන්තිපි. 

දස ධාතුගයො න ෙත්තබ්බ්ා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, දුක්ඛාය 

ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි. පඤ්ච

ධාතුගයො අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, කායවිඤ්ඤාණධාතු සියා

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා දුක්ඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. ධම්මධාතු

සියා සුඛාය ගෙදනායසම්පයුත්තා, සියා දුක්ඛාය ගෙදනායසම්පයුත්තා, සියා

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තාතිපි, දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තාතිපි. 

ද්ගෙ සච්චා සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තා. නිගරොධසච්චං න ෙත්තබ්බ්ං සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තන්තිපි, දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තන්තිපි, අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තන්තිපි. දුක්ඛසච්චං සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, 

සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය 

සම්පයුත්තං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තන්තිපි, දුක්ඛාය

ගෙදනායසම්පයුත්තන්තිපි, අදුක්ඛමසුඛායගෙදනාය සම්පයුත්තන්තිපි. 

ද්ොදසින්ද්රියා න ෙත්තබ්බ්ා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, දුක්ඛාය

ගෙදනායසම්පයුත්තාතිපි, අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තාතිපි. ඡ ඉන්ද්රියා

සියාසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, සියාඅදුක්ඛමසුඛායගෙදනාය සම්පයුත්තා. 

තීණින්ද්රියා සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. ජීවිතින්ද්රියං සියා

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා

අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තන්තිපි, දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තන්තිපි, අදුක්ඛමසුඛාය 

ගෙදනායසම්පයුත්තන්තිපි. 
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ගදොගසො අකුසලගහතු දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො. සත්ත ගහතූ සියා

සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. 

ගමොගහො අකුසලගහතු සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, සියා දුක්ඛාය

ගෙදනායසම්පයුත්ගතො, සියාදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො. 

කබ්ළීකාගරොආහාගරොනෙත්තබ්ගබ්ොසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතොතිපි, 

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතොතිපි, අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්ගතොතිපි. තගයො ආහාරා සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා

දුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්තා. 

පඤ්ච  ස්සා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. 

කායවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, සියා

දුක්ඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසොසියා සුඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්ගතො, සියා

අදුක්ඛමසුඛායගෙදනායසම්පයුත්ගතො. 

සත්ත ගෙදනා න ෙත්තබ්බ්ා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, දුක්ඛාය

ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි, අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තාතිපි. පඤ්ච 

සඤ්ඤා… පඤ්ච ගචතනා… පඤ්ච චිත්තා අදුක්ඛමසුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා, කායවිඤ්ඤාණධාතු සියා සුඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා

දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා සුඛාය ගෙදනාය

සම්පයුත්තා, සියා දුක්ඛාය ගෙදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය

ගෙදනායසම්පයුත්තා. 

3. විපාෙත්තිෙං 
1040. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති විපාකා, කති විපාකධම්මධම්මා, කති 

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා…ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං කති විපාකා, 

කති විපාකධම්මධම්මා, කතිගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා? 

රූපක්ඛන්ගධො ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා 

විපාකා, සියාවිපාකධම්මධම්මා, සියාගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

දසායතනා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. ද්ොයතනාසියාවිපාකා, සියා 

විපාකධම්මධම්මා, සියාගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

දස ධාතුගයො ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. පඤ්ච ධාතුගයො විපාකා. 

මගනොධාතුසියාවිපාකා, සියාගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. ද්ගෙධාතුගයො

සියාවිපාකා සියාවිපාකධම්මධම්මා, සියාගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 
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ද්ගෙ සච්චා විපාකධම්මධම්මා. නිගරොධසච්චං 

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මං. දුක්ඛසච්චං සියා විපාකං, සියා

විපාකධම්මධම්මං, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මං. 

සත්තින්ද්රියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. තීණින්ද්රියාවිපාකා. ද්වින්ද්රියා

විපාකධම්මධම්මා. අඤ්ඤින්ද්රියං සියා විපාකං, සියා විපාකධම්මධම්මං. 

නවින්ද්රියා සියා විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා, සියා 

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

ඡ ගහතූ විපාකධම්මධම්මා. තගයො අබ්යාකතගහතූ සියා විපාකා, සියා 

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

කබ්ළීකාගරො ආහාගරො ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. තගයො ආහාරා

සියා විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

පඤ්ච  ස්සා විපාකා. මගනොධාතුසම් ස්ගසො සියා විපාගකො, සියා

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා

විපාගකො, සියා විපාකධම්මධම්ගමො, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්ගමො. 

පඤ්ච ගෙදනා… පඤ්ච සඤ්ඤා… පඤ්ච ගචතනා… පඤ්ච චිත්තා විපාකා. 

මගනොධාතු සියා විපාකා, සියා ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා විපාකා, සියා විපාකධම්මධම්මා, සියා

ගනෙවිපාකනවිපාකධම්මධම්මා. 

4. උපාදින්නත්තිෙං 
1041. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති උපාදින්නුපාදානියා, කති

අනුපාදින්නුපාදානියා, කති අනුපාදින්නඅනුපාදානියා…ගප.… සත්තන්නං

චිත්තානං කති උපාදින්නුපාදානියා, කති අනුපාදින්නුපාදානියා, කති

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා? 

රූපක්ඛන්ගධො සියාඋපාදින්නුපාදානිගයො, සියා අනුපාදින්නුපාදානිගයො 4. 

චත්තාගරො ඛන්ධා සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා, සියා

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

පඤ්චායතනා උපාදින්නුපාදානියා. සද්දායතනං අනුපාදින්නුපාදානියං. 

චත්තාගරො ආයතනා සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා. 

ද්ොයතනා සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා, සියා

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 



අභිධම්මපිටකෙ විභඞ්ගපාළි ධම්මහදයවිභඞ්කගො 
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පටුන 

දස ධාතුගයො උපාදින්නුපාදානියා. සද්දධාතු අනුපාදින්නුපාදානියා. පඤ්ච

ධාතුගයොසියාඋපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා. ද්ගෙධාතුගයො

සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා, සියා

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

සමුදයසච්චං අනුපාදින්නුපාදානියං. ද්ගෙසච්චා අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

දුක්ඛසච්චංසියාඋපාදින්නුපාදානියං, සියා අනුපාදින්නුපාදානියං. 

නවින්ද්රියා උපාදින්නුපාදානියා. ගදොමනස්සින්ද්රියං අනුපාදින්නුපාදානියං. 

තීණින්ද්රියාඅනුපාදින්නඅනුපාදානියා. නවින්ද්රියාසියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා

අනුපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. තගයො අකුසලගහතූ

අනුපාදින්නුපාදානියා. තගයො කුසලගහතූ සියා අනුපාදින්නුපාදානියා, සියා 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා. තගයොඅබ්යාකතගහතූසියාඋපාදින්නුපාදානියා, සියා 

අනුපාදින්නුපාදානියා, සියාඅනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

කබ්ළීකාගරො ආහාගරො සියා උපාදින්නුපාදානිගයො, සියා 

අනුපාදින්නුපාදානිගයො. තගයො ආහාරා සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා 

අනුපාදින්නුපාදානියා, සියාඅනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

පඤ්ච  ස්සා උපාදින්නුපාදානියා. මගනොධාතුසම් ස්ගසො සියා 

උපාදින්නුපාදානිගයො, සියා අනුපාදින්නුපාදානිගයො. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා උපාදින්නුපාදානිගයො, සියා

අනුපාදින්නුපාදානිගයො, සියා අනුපාදින්නඅනුපාදානිගයො. පඤ්ච ගෙදනා… 

පඤ්ච සඤ්ඤා… පඤ්ච ගචතනා… පඤ්ච චිත්තා උපාදින්නුපාදානියා. 

මගනොධාතු සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතු සියා උපාදින්නුපාදානියා, සියා අනුපාදින්නුපාදානියා, 

සියාඅනුපාදින්නඅනුපාදානියා. 

5. විතක්ෙත්තිෙං 
1042. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති සවිතක්කසවිචාරා, කති 

අවිතක්කවිචාරමත්තා, කති අවිතක්කඅවිචාරා…ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං

කතිසවිතක්කසවිචාරා, කතිඅවිතක්කවිචාරමත්තා, කතිඅවිතක්කඅවිචාරා? 

රූපක්ඛන්ගධොඅවිතක්කඅවිචාගරො. තගයොඛන්ධාසියාසවිතක්කසවිචාරා, 

සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො සියා 

සවිතක්කසවිචාගරො, සියා අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, සියා අවිතක්කඅවිචාගරො

සියා න ෙත්තබ්ගබ්ො සවිතක්කසවිචාගරොතිපි, අවිතක්කවිචාරමත්ගතොතිපි, 

අවිතක්කඅවිචාගරොතිපි. 
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දසායතනා අවිතක්කඅවිචාරා. මනායතනං සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා 

අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියා අවිතක්කඅවිචාරං. ධම්මායතනං සියා

සවිතක්කසවිචාරං, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියාඅවිතක්කඅවිචාරං, සියාන

ෙත්තබ්බ්ං සවිතක්කසවිචාරන්තිපි, අවිතක්කවිචාරමත්තන්තිපි, 

අවිතක්කඅවිචාරන්තිපි. 

පන්නරස ධාතුගයො අවිතක්කඅවිචාරා. මගනොධාතු සවිතක්කසවිචාරා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසියාසවිතක්කසවිචාරා, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා

අවිතක්කඅවිචාරා. ධම්මධාතු සියා සවිතක්කසවිචාරා, සියා 

අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා, සියා න ෙත්තබ්බ්ා 

සවිතක්කසවිචාරාතිපි, අවිතක්කවිචාරමත්තාතිපි, අවිතක්කඅවිචාරාතිපි. 

සමුදයසච්චං සවිතක්කසවිචාරං. නිගරොධසච්චං අවිතක්කඅවිචාරං. 

මග් සච්චං සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියා 

අවිතක්කඅවිචාරං. දුක්ඛසච්චං සියා සවිතක්කසවිචාරං, සියා

අවිතක්කවිචාරමත්තං, සියා අවිතක්කඅවිචාරං, සියා න ෙත්තබ්බ්ං

සවිතක්කසවිචාරන්තිපි, අවිතක්කවිචාරමත්තන්තිපි, අවිතක්කඅවිචාරන්තිපි. 

නවින්ද්රියා අවිතක්කඅවිචාරා. ගදොමනස්සින්ද්රියං සවිතක්කසවිචාරං. 

උගපක්ඛින්ද්රියංසියාසවිතක්කසවිචාරං, සියාඅවිතක්කඅවිචාරං. එකාදසින්ද්රියා

සියාසවිතක්කසවිචාරා, සියාඅවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. 

තගයො අකුසලගහතූ සවිතක්කසවිචාරා. ඡ ගහතූ සියා සවිතක්කසවිචාරා, 

සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා අවිතක්කඅවිචාරා. කබ්ළීකාගරො ආහාගරො

අවිතක්කඅවිචාගරො. තගයො ආහාරා සියා සවිතක්කසවිචාරා, සියා

අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියාඅවිතක්කඅවිචාරා. පඤ්ච ස්සාඅවිතක්කඅවිචාරා. 

මගනොධාතුසම් ස්ගසො සවිතක්කසවිචාගරො. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො

සියා සවිතක්කසවිචාගරො, සියා අවිතක්කවිචාරමත්ගතො, සියා

අවිතක්කඅවිචාගරො. පඤ්ච ගෙදනා… පඤ්ච සඤ්ඤා… පඤ්ච ගචතනා… 

පඤ්ච චිත්තා අවිතක්කඅවිචාරා මගනොධාතු සවිතක්කසවිචාරා, 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසියාසවිතක්කසවිචාරා, සියා අවිතක්කවිචාරමත්තා, සියා

අවිතක්කඅවිචාරා. 

(1) රූපදුෙං 
1043. පඤ්චන්නංඛන්ධානංකතිරූපා, කතිඅරූපා…ගප.… සත්තන්නං

චිත්තානංකතිරූපා, කති අරූපා? 
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රූපක්ඛන්ගධො රූපං. චත්තාගරො ඛන්ධා අරූපා. දසායතනා රූපා. 

මනායතනංඅරූපං. ධම්මායතනංසියාරූපං, සියා අරූපං. දස ධාතුගයොරූපා. 

සත්තධාතුගයොඅරූපා. ධම්මධාතුසියාරූපා, සියාඅරූපා. තීණිසච්චානි අරූපා. 

දුක්ඛසච්චං සියා රූපං, සියා අරූපං. සත්තින්ද්රියා රූපා. චුද්දසින්ද්රියා අරූපා. 

ජීවිතින්ද්රියංසියාරූපං, සියාඅරූපං. නෙගහතූඅරූපා. කබ්ළීකාගරොආහාගරො

රූපං. තගයො ආහාරා අරූපා. සත්ත  ස්සා අරූපා. සත්ත ගෙදනා… සත්ත 

සඤ්ඤා… සත්තගචතනාසත්තචිත්තාඅරූපා. 

(2) කලොකියදුෙං 
1044. පඤ්චන්නං ඛන්ධානං කති ගලොකියා, කති ගලොකුත්තරා? 

ද්ොදසන්නං ආයතනානං කති ගලොකියා, කති ගලොකුත්තරා? අට්ඨාරසන්නං

ධාතූනංකතිගලොකියා, කතිගලොකුත්තරා? චතුන්නං සච්චානංකතිගලොකියා, 

කති ගලොකුත්තරා…ගප.… සත්තන්නං චිත්තානං කති ගලොකියා, කති 

ගලොකුත්තරා? 

රූපක්ඛන්ගධො ගලොකිගයො. චත්තාගරො ඛන්ධා සියා ගලොකියා, සියා 

ගලොකුත්තරා. දසායතනා ගලොකියා. ද්ගෙ ආයතනා සියා ගලොකියා, සියා

ගලොකුත්තරා. ගසොළසධාතුගයොගලොකියා. ද්ගෙධාතුගයොසියා ගලොකියා, සියා

ගලොකුත්තරා. ද්ගෙසච්චාගලොකියා. ද්ගෙසච්චාගලොකුත්තරා. 

දසින්ද්රියා ගලොකියා. තීණින්ද්රියා ගලොකුත්තරා. නවින්ද්රියා සියා ගලොකියා, 

සියාගලොකුත්තරා. තගයොඅකුසලගහතූගලොකියා. ඡගහතූසියාගලොකියා, සියා 

ගලොකුත්තරා. කබ්ළීකාගරො ආහාගරො ගලොකිගයො. තගයො ආහාරා සියා

ගලොකියා, සියා ගලොකුත්තරා. ඡ  ස්සා ගලොකියා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්ගසො සියා ගලොකිගයො, සියා ගලොකුත්තගරො. ඡ

ගෙදනා ගලොකියා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා ගෙදනා සියා ගලොකියා, 

සියා ගලොකුත්තරා. ඡ සඤ්ඤා ගලොකියා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජා

සඤ්ඤා සියා ගලොකියා, සියා ගලොකුත්තරා. ඡ ගචතනා ගලොකියා. 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසම් ස්සජාගචතනාසියාගලොකියා, සියා ගලොකුත්තරා. ඡ

චිත්තාගලොකියා. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුසියාගලොකියා, සියා ගලොකුත්තරාති. 

අභිඤ්ඤාද්ගෙසාරම්මණා, දිට්ඨාකුසලගෙදනා; 

විපාකාචඋපාදින්නා, විතක්කංරූපගලොකියාති. 

ධම්මහදයවිභඞ්ග ොනිට්ඨිගතො. 

විභඞ් පකරණංනිට්ඨිතං. 
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iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


