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පටුන 

නකමොත ් භගවකතොඅරහකතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

අභිධම්මපිටකෙ 

ධාතුෙථාපාළි 

උද්කෙක ො 

1. නයමාතිො 
1. (1)  ඞ්ගකහො අ ඞ්ගකහො(2)  ඞ්ගහිකතනඅ ඞ්ගහිතං(3) 

අ ඞ්ගහිකතන ඞ්ගහිතං (4)  ඞ්ගහිකතන ඞ්ගහිතං(5) අ ඞ්ගහිකතන
අ ඞ්ගහිතං(6)  ම්පකයොකගොවිප්පකයොකගො (7) ම්පයුත්කතනවිප්පයුත්තං(8) 
විප්පයුත්කතන ම්පයුත්තං(9)  ම්පයුත්කතන  ම්පයුත්තං(10)විප්පයුත්කතන
විප්පයුත්තං(11)  ඞ්ගහිකතන ම්පයුත්තං විප්පයුත්තං(12)  ම්පයුත්කතන
 ඞ්ගහිතංඅ ඞ්ගහිතං(13) අ ඞ්ගහිකතන  ම්පයුත්තංවිප්පයුත්තං(14) 
විප්පයුත්කතන ඞ්ගහිතංඅ ඞ්ගහිතං. 

2. අබ්භන්තරමාතිො 
2. (1) පඤ්චක්ඛන්ධා (2) ද්වාෙ ායතනානි(3) අට්ඨාර ධාතුකයො(4) 

චත්තාරි ච්චානි(5) බාවී තින්ද්රියානි(6) පටිච්ච මුප්පාකෙො(7) චත්තාකරො 
 තිපට්ඨානා(8)චත්තාකරො ම්මප්පධානා(9) චත්තාකරොඉද්ධිපාො(10) 
චත්තාරි ඣානානි(11) චත ්ක ොඅප්පමඤ්ඤාකයො(12) පඤ්චින්ද්රියානි(13) 
පඤ්චබලානි(14)  ත්තකබොජ්ඣඞ්ගා(15)අරිකයොඅට්ඨඞ්ගිකෙොමග්කගො(16) 
ඵ ්ක ොකවෙනා ඤ්ඤාකචතනා චිත්තංඅධිකමොක්කඛොමනසිොකරො. 

3. නයමුඛමාතිො 
3. තීහි  ඞ්ගකහො, තීහිඅ ඞ්ගකහො, චතූහි ම්පකයොකගො, චතූහි

විප්පකයොකගො. 

4. ලක්ඛණමාතිො 
4.  භාකගො, වි භාකගො. 

5. බාහිරමාතිො 
5.  බ්බාපි ධම්ම ඞ්ගණීධාතුෙථායමාතිොති. 
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පටුන 

1. පඨමනකයො 

1.  ඞ්ගහා ඞ්ගහපෙනිද්කෙක ො 

1. ඛන්කධො 
6. රූපක්ඛන්කධො ෙතිහිඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි

 ඞ්ගහිකතො? රූපක්ඛන්කධො එකෙන ඛන්කධනඑොෙ හායතකනහිඑොෙ හි
ධාතූහි ඞ්ගහිකතො.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිකතො? චතූහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිකතො. 

7. කවෙනාක්ඛන්කධො ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ඞ්ගහිකතො? කවෙනාක්ඛන්කධොඑකෙනඛන්කධන එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිකතො.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිකතො? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි 
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිකතො. 

8.  ඤ්ඤාක්ඛන්කධොෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ඞ්ගහිකතො?  ඤ්ඤාක්ඛන්කධොඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිකතො.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිකතො? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිකතො. 

9.  ඞ්ඛාරක්ඛන්කධොෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ඞ්ගහිකතො?  ඞ්ඛාරක්ඛන්කධොඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිකතො.ෙතිහි අ ඞ්ගහිකතො? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිකතො. 

10. විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි 
 ඞ්ගහිකතො? විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහි ඞ්ගහිකතො. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිකතො? චතූහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහි එොෙ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිකතො. 

(එෙමූලෙං.) 

11. රූපක්ඛන්කධො චකවෙනාක්ඛන්කධොචෙතිහිඛන්කධහි
ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතා? රූපක්ඛන්කධොචකවෙනාක්ඛන්කධො
චද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි එොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි 
අ ඞ්ගහිතා? තීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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12. රූපක්ඛන්කධො ච ඤ්ඤාක්ඛන්කධොච…කප.…ද්වීහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

13. රූපක්ඛන්කධො ච ඞ්ඛාරක්ඛන්කධොච…කප.…ද්වීහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

14. රූපක්ඛන්කධො චවිඤ්ඤාණක්ඛන්කධොච…කප.…ද්වීහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහි
ඛන්කධහි, නකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

(දුෙමූලෙං.) 

15. රූපක්ඛන්කධො චකවෙනාක්ඛන්කධොච ඤ්ඤාක්ඛන්කධොචෙතිහි
ඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා? රූපක්ඛන්කධොච
කවෙනාක්ඛන්කධොච ඤ්ඤාක්ඛන්කධොචතීහි ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
එොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

16. රූපක්ඛන්කධො චකවෙනාක්ඛන්කධොච ඞ්ඛාරක්ඛන්කධොච…කප.…
තීහි ඛන්කධහි එොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

17. රූපක්ඛන්කධො චකවෙනාක්ඛන්කධොචවිඤ්ඤාණක්ඛන්කධො
ච…කප.…තීහි ඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහි, නකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

(තිෙමූලෙං.) 

18. රූපක්ඛන්කධො චකවෙනාක්ඛන්කධොච ඤ්ඤාක්ඛන්කධොච
 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධොච ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතා? 
රූපක්ඛන්කධොචකවෙනාක්ඛන්කධො ච ඤ්ඤාක්ඛන්කධොච ඞ්ඛාරක්ඛන්කධො
චචතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහිඑොෙ හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

19. රූපක්ඛන්කධො චකවෙනාක්ඛන්කධොච ඤ්ඤාක්ඛන්කධොච
විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොච…කප.…චතූහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහි
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අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන, න කෙහිචි
ආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

(චතුක්ෙමූලෙං.) 

20. රූපක්ඛන්කධො චකවෙනාක්ඛන්කධොච ඤ්ඤාක්ඛන්කධොච
 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධොචවිඤ්ඤාණක්ඛන්කධොච ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහි
ෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතා? රූපක්ඛන්කධොචකවෙනාක්ඛන්කධො ච
 ඤ්ඤාක්ඛන්කධොච ඞ්ඛාරක්ඛන්කධොචවිඤ්ඤාණක්ඛන්කධොචපඤ්චහි
ඛන්කධහි ද්වාෙ ායතකනහි අට්ඨාර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

21. පඤ්චක්ඛන්ධාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා? පඤ්චක්ඛන්ධා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

(පඤ්චෙං.) 

2. ආයතනං 
22. චක්ඛායතනං ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි

 ඞ්ගහිතං? චක්ඛායතනංඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

23. ක ොතායතනං … ඝානායතනං…ජිව්හායතනං…ොයායතනං…
රූපායතනං… ද්ොයතනං… ගන්ධායතනං…ර ායතනං…
කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.…එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා  ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතං. 

24. මනායතනංඑකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහිඑොෙ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

25. ධම්මායතනං අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතං.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතං? එකෙන
ඛන්කධනඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 



අභිධම්මපිටකෙ  ධාතුෙථාපාළි 

5 

පටුන 

(එෙමූලෙං.) 

26. චක්ඛායතනඤ්ච ක ොතායතනඤ්චඑකෙනඛන්කධන ද්වීහායතකනහි
ද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහි ෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

27. චක්ඛායතනඤ්ච ඝානායතනඤ්ච…චක්ඛායතනඤ්ච
ජිව්හායතනඤ්ච… චක්ඛායතනඤ්චොයායතනඤ්ච…චක්ඛායතනඤ්ච
රූපායතනඤ්ච…චක්ඛායතනඤ්ච  ද්ොයතනඤ්ච…චක්ඛායතනඤ්ච
ගන්ධායතනඤ්ච…චක්ඛායතනඤ්චර ායතනඤ්ච… චක්ඛායතනඤ්ච
කඵොට්ඨබ්බායතනඤ්චඑකෙනඛන්කධනද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි 
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

28. චක්ඛායතනඤ්චමනායතනඤ්චද්වීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි
අට්ඨහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහි
ෙ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

29. චක්ඛායතනඤ්චධම්මායතනඤ්චඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා
චතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

(දුෙමූලෙං.) 

30. ද්වාෙ ායතනානි ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි 
 ඞ්ගහිතා? ද්වාෙ ායතනානිඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි 
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

(ද්වාෙ ෙං.) 

3. ධාතු 
31. චක්ඛුධාතු ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා? 

චක්ඛුධාතුඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.
ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? චතූහි ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි 
අ ඞ්ගහිතා. 

32. ක ොතධාතු… ඝානධාතු…ජිව්හාධාතු…ොයධාතු…රූපධාතු…
 ද්ෙධාතු…ගන්ධධාතු…ර ධාතු… කඵොට්ඨබ්බධාතු…
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චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු…ක ොතවිඤ්ඤාණධාතු…ඝානවිඤ්ඤාණධාතු… 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු…ොයවිඤ්ඤාණධාතු…මකනොධාතු…
මකනොවිඤ්ඤාණධාතුඑකෙනඛන්කධන එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි  ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

33. ධම්මධාතු අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

(එෙමූලෙං.) 

34. චක්ඛුධාතුච ක ොතධාතුචඑකෙනඛන්කධනද්වීහායතකනහිද්වීහි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

35. චක්ඛුධාතුච ඝානධාතුච…චක්ඛුධාතුචජිව්හාධාතුච…චක්ඛුධාතුච
ොයධාතුච…චක්ඛුධාතුච රූපධාතුච…චක්ඛුධාතුච ද්ෙධාතුච…
චක්ඛුධාතු චගන්ධධාතු ච…චක්ඛුධාතුචර ධාතුච…චක්ඛුධාතුච
කඵොට්ඨබ්බධාතුචඑකෙන ඛන්කධනද්වීහායතකනහිද්වීහි ධාතූහි  ඞ්ගහිතා.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි 
අ ඞ්ගහිතා. 

36. චක්ඛුධාතු චචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුචද්වීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි 
ද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහි
ක ොළ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

37. චක්ඛුධාතුච ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුච…චක්ඛුධාතුච
ඝානවිඤ්ඤාණධාතුච…චක්ඛුධාතුච ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුච…චක්ඛුධාතුච
ොයවිඤ්ඤාණධාතුච…චක්ඛුධාතුචමකනොධාතුච… චක්ඛුධාතුච
මකනොවිඤ්ඤාණධාතුචද්වීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

38. චක්ඛුධාතුච ධම්මධාතුචඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහි
ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

(දුෙමූලෙං.) 
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39. අට්ඨාර  ධාතුකයොෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා? අට්ඨාර ධාතුකයො අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි
ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

(අට්ඨාර ෙං.) 

4.  ච්චං 
40. දුක්ඛ ච්චං ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතං? 

දුක්ඛ ච්චං පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි ධාතූහි ඞ්ගහිතං.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි 
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

41.  මුෙය ච්චං … මග්ග ච්චංඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන 
එොයධාතුයා ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහි ත්තර හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

42. නිකරොධ ච්චං නකෙහිචිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? පඤ්චහි ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

(එෙමූලෙං.) 

43. දුක්ඛ ච්චඤ්ච මුෙය ච්චඤ්චපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

44. දුක්ඛ ච්චඤ්චමග්ග ච්චඤ්චපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

45. දුක්ඛ ච්චඤ්චනිකරොධ ච්චඤ්චඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා
පඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

(දුෙමූලෙං.) 
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46. දුක්ඛ ච්චඤ්ච  මුෙය ච්චඤ්චමග්ග ච්චඤ්චපඤ්චහි ඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

47. දුක්ඛ ච්චඤ්ච මුෙය ච්චඤ්චනිකරොධ ච්චඤ්චඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො
ඨකපත්වාපඤ්චහි ඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.
ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

(තිෙමූලෙං.) 

48. දුක්ඛ ච්චඤ්ච  මුෙය ච්චඤ්චමග්ග ච්චඤ්චනිකරොධ ච්චඤ්ච 
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

49. චත්තාරි  ච්චානිෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතානි? චත්තාරි ච්චානි අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි
ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතානි.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතානි? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි ධාතූහි
අ ඞ්ගහිතානි. 

(චතුක්ෙං.) 

5. ඉන්ද්රියං 
50. චක්ඛුන්ද්රියංෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතං? 

චක්ඛුන්ද්රියංඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතං.
ෙතිහි අ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි  ත්තර හිධාතූහි 
අ ඞ්ගහිතං. 

51. ක ොතින්ද්රියං…ඝානින්ද්රියං…ජිව්හින්ද්රියං…ොයින්ද්රියං… 
ඉත්ථින්ද්රියං … පුරිසින්ද්රියංඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන එොය
ධාතුයා ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

52. මනින්ද්රියං එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි 
 ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහිඑොෙ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතං. 
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53. ජීවිතින්ද්රියංද්වීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ඞ්ගහිතං.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතං? තීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

54. සුඛින්ද්රියං … දුක්ඛින්ද්රියං…ක ොමන ්සින්ද්රියං… කෙොමන ්සින්ද්රියං…
උකපක්ඛින්ද්රියං… ද්ධින්ද්රියං…වීරියින්ද්රියං…  තින්ද්රියං… මාධින්ද්රියං…
පඤ්ඤින්ද්රියං… අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං…අඤ්ඤින්ද්රියං…
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඑකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

(එෙමූලෙං.) 

55. චක්ඛුන්ද්රියඤ්චක ොතින්ද්රියඤ්චඑකෙන ඛන්කධන ද්වීහායතකනහි
ද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහි ෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

56. චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච ඝානින්ද්රියඤ්ච…චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච ජිව්හින්ද්රියඤ්ච…
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චොයින්ද්රියඤ්ච…චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච…
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චපුරිසින්ද්රියඤ්චඑකෙනඛන්කධන ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහි ෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

57. චක්ඛුන්ද්රියඤ්චමනින්ද්රියඤ්චද්වීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහි 
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහිෙ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

58. චක්ඛුන්ද්රියඤ්චජීවිතින්ද්රියඤ්චද්වීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහි 
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

59. චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච සුඛින්ද්රියඤ්ච…චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච…
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චක ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච… චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
කෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච…චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උකපක්ඛින්ද්රියඤ්ච…චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච 
 ද්ධින්ද්රියඤ්ච…චක්ඛුන්ද්රියඤ්චවීරියින්ද්රියඤ්ච… චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
 තින්ද්රියඤ්ච…චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච මාධින්ද්රියඤ්ච… චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච…චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච…
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච… චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චද්වීහි
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ඛන්කධහිද්වීහායතකනහි ද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහි
ඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

(දුෙමූලෙං.) 

60. බාවී තින්ද්රියානි ෙතිහිඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතානි? බාවී තින්ද්රියානිචතූහිඛන්කධහි  ත්තහායතකනහිකතර හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතානි.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතානි? එකෙනඛන්කධන පඤ්චහායතකනහි
පඤ්චහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතානි. 

6. පටිච්ච මුප්පාොදි 
61. අවිජ්ජා එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා

 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

62. අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාරාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

63.  ඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණංඑකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනන
 ත්තහි ධාතූහි ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතං. 

64. විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූපංචතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
එොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතං. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

65. නාමරූපපච්චයා  ළායතනංද්වීහිඛන්කධහිඡහායතකනහිද්වාෙ හි 
ධාතූහි ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? තීහිඛන්කධහිඡහායතකනහිඡහිධාතූහි 
අ ඞ්ගහිතං. 

66.  ළායතනපච්චයාඵ ්ක ො…ඵ ් පච්චයාකවෙනා…කවෙනාපච්චයා
තණ්හා…තණ්හාපච්චයා උපාොනං…ෙම්මභකවො [උපාොනපච්චයා
ෙම්මභකවො (සී. යා.)] එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ඞ්ගහිකතො.ෙතිහි අ ඞ්ගහිකතො? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිකතො. 

67. උපපත්තිභකවො … ොමභකවො… ඤ්ඤාභකවො…පඤ්චකවොොරභකවො
පඤ්චහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි ඞ්ගහිකතො.ෙතිහි
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අ ඞ්ගහිකතො? නකෙහිචිඛන්කධහි එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
අ ඞ්ගහිකතො. 

68. රූපභකවො පඤ්චහිඛන්කධහිපඤ්චහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
 ඞ්ගහිකතො.ෙතිහි අ ඞ්ගහිකතො? නකෙහිචිඛන්කධහි ත්තහායතකනහිෙ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිකතො. 

69. අරූපභකවො… කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤාභකවො…චතුකවොොරභකවො
චතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිකතො.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිකතො? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිකතො. 

70. අ ඤ්ඤාභකවො… එෙකවොොරභකවොඑකෙනඛන්කධන
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිකතො.ෙතිහි අ ඞ්ගහිකතො? චතූහිඛන්කධහි
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිකතො. 

71. ජාතිද්වීහි ඛන්කධහි…ජරාද්වීහිඛන්කධහි…මරණංද්වීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ඞ්ගහිතං.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? තීහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතං. 

72. ක ොකෙො… පරිකෙකවො…දුක්ඛං…කෙොමන ් ං…උපායාක ො…
 තිපට්ඨානං… ම්මප්පධානං එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිතං.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතං. 

73. ඉද්ධිපාකෙො ද්වීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිකතො. 
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිකතො? තීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිකතො. 

74. ඣානං ද්වීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතං.
ෙතිහි අ ඞ්ගහිතං? තීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතං. 

75. අප්පමඤ්ඤා … පඤ්චින්ද්රියානි…පඤ්චබලානි… ත්ත
කබොජ්ඣඞ්ගා…අරිකයො අට්ඨඞ්ගිකෙොමග්කගො…ඵ ්ක ො…කවෙනා…
 ඤ්ඤා…කචතනා…අධිකමොක්කඛො…මනසිොකරොඑකෙන ඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිකතො.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිකතො? චතූහි
ඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිකතො. 
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76. චිත්තංඑකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි ඞ්ගහිතං.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතං? චතූහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතං. 

7. තිෙං 
77. කු ලා ධම්මා…අකු ලාධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහි

ෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතා? කු ලා ධම්මා…අකු ලාධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන ඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

78. අබයාෙතා ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

79. සුඛායකවෙනාය  ම්පයුත්තාධම්මා…දුක්ඛායකවෙනාය ම්පයුත්තා
ධම්මාතීහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිතීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
ද්වීහි ඛන්කධහිෙ හායතකනහිපන්නර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

80. අදුක්ඛමසුඛාය කවෙනාය ම්පයුත්තාධම්මාතීහිඛන්කධහි 
ද්වීහායතකනහි ත්තහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහි 
ෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

81. විපාො ධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

82. විපාෙධම්මධම්මා… ංකිලිට්ඨ ංකිකලසිොධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහි ද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

83. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා
පඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිකතර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? න කෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිපඤ්චහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

84. උපාදින්නුපාොනියාධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා අ ඞ්ගහිතා. 
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85. අනුපාදින්නුපාොනියාධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහි ත්තහායතකනහි
අට්ඨහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි
පඤ්චහායතකනහි ෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

86. අනුපාදින්නඅනුපාොනියාධම්මා…අ ංකිලිට්ඨඅ ංකිකලසිොධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

87. අ ංකිලිට්ඨ ංකිකලසිොධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචි ආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

88.  විතක්ෙ විචාරාධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිතීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිපන්නර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

89. අවිතක්ෙවිචාරමත්තා ධම්මා…පීති හගතාධම්මාචතූහිඛන්කධහි 
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන ඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

90. අවිතක්ෙඅවිචාරාධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි
ඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහිඑොයධාතුයාඅ ඞ්ගහිතා. 

91. සුඛ හගතා ධම්මාතීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිතීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහිපන්නර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

92. උකපක්ඛා හගතා ධම්මාතීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි ත්තහි ධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි 
අ ඞ්ගහිතා. 

93. ෙ ් කනන පහාතබ්බාධම්මා…භාවනායපහාතබ්බාධම්මා…
ෙ ් කනනපහාතබ්බකහතුොධම්මා… භාවනායපහාතබ්බකහතුොධම්මා…
ආචයගාමිකනොධම්මා…අපචයගාමිකනොධම්මා…ක ක්ඛා ධම්මා…අක ක්ඛා
ධම්මා…මහග්ගතාධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහි ධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 
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94. කනවෙ ් කනන නභාවනායපහාතබ්බාධම්මා…කනවෙ ් කනනන
භාවනායපහාතබ්බකහතුොධම්මා… කනවාචයගාමිනාපචයගාමිකනොධම්මා…
කනවක ක්ඛනාක ක්ඛාධම්මාඅ ඞ්ඛතං ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි
ඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

95. පරිත්තා ධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

96. අප්පමාණා ධම්මා…පණීතාධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා
චතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

97. පරිත්තාරම්මණා [පරිත්තාරමණා(?)] ධම්මාචතූහිඛන්කධහි 
ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධන ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

98. මහග්ගතාරම්මණාධම්මා…අප්පමාණාරම්මණාධම්මා…හීනා
ධම්මා…මිච්ඡත්තනියතා ධම්මා… ම්මත්තනියතාධම්මා…මග්ගාරම්මණා
ධම්මා…මග්ගකහතුොධම්මා… මග්ගාධිපතිකනොධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

99. මජ්ඣිමා ධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි 
ධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

100. අනියතා ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

101. උප්පන්නා ධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි
ධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

102. අනුප්පන්නා ධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහි ත්තහායතකනහිඅට්ඨහි 
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිපඤ්චහායතකනහි
ෙ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 
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103. උප්පාදිකනො ධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයා අ ඞ්ගහිතා. 

104. අතීතා ධම්මා…අනාගතාධම්මා…පච්චුප්පන්නාධම්මා…
අජ්ඣත්තාධම්මා… අජ්ඣත්තබහිද්ධාධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

105. බහිද්ධා ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි 
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

106. අතීතාරම්මණාධම්මා…අනාගතාරම්මණාධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

107. පච්චුප්පන්නාරම්මණාධම්මා…අජ්ඣත්තාරම්මණාධම්මා…
බහිද්ධාරම්මණාධම්මා… අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණාධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන 
ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

108.  නිෙ ් න ප්පටිඝාධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහි ත්තර හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

109. අනිෙ ් න ප්පටිඝාධම්මාඑකෙනඛන්කධනනවහායතකනහිනවහි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිතීහායතකනහිනවහි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

110. අනිෙ ් නඅප්පටිඝාධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි
ඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? න
කෙහිචිඛන්කධහි, ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

8. දුෙං 
111. කහතූ ධම්මා…කහතූකචව කහතුොචධම්මා…කහතූකචව 

කහතු ම්පයුත්තාචධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
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 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

112. නකහතූ ධම්මා…අකහතුොධම්මා…කහතුවිප්පයුත්තාධම්මා…න
කහතූඅකහතුො [නකහතූඅකහතුො( යා.ෙ.)විභ.දුෙපඤ්හාපුච්ඡකෙපි] 
ධම්මා අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

113.  කහතුො ධම්මා…කහතු ම්පයුත්තාධම්මා… කහතුොකචවනච
කහතූධම්මා…කහතු ම්පයුත්තා කචවනචකහතූධම්මා…නකහතූ කහතුො
ධම්මාචතූහි ඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

114.  ප්පච්චයාධම්මා… ඞ්ඛතාධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි ධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහින කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

115. අප්පච්චයාධම්මා…අ ඞ්ඛතාධම්මානකෙහිචිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? පඤ්චහි 
ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි  ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

116.  නිෙ ් නා ධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහි ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

117. අනිෙ ් නා ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි 
එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? න
කෙහිචිඛන්කධහි, එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාඅ ඞ්ගහිතා. 

118.  ප්පටිඝා ධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

119. අප්පටිඝා ධම්මාඅ ඞ්ඛතං ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි 
ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහි, ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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120. රූපිකනො ධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑොෙ හායතකනහිඑොෙ හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

121. අරූපිකනො ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

122. කලොකියා ධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි අට්ඨාර හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි 
ආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

123. කලොකුත්තරා ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

124. කෙනචි විඤ්කඤයයාධම්මා…කෙනචිනවිඤ්කඤයයාධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

125. ආ වා ධම්මා…ආ වාකචව ා වාචධම්මා…ආ වාකචව
ආ ව ම්පයුත්තාච ධම්මාඑකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

126. කනොආ වා ධම්මා…ආ වවිප්පයුත්තාධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො
ඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

127.  ා වා ධම්මා… ා වාකචවකනොචආ වාධම්මා…
ආ වවිප්පයුත්තා ා වාධම්මාපඤ්චහි ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි 
අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

128. අනා වා ධම්මා…ආ වවිප්පයුත්තාඅනා වාධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.
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ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

129. ආ ව ම්පයුත්තා ධම්මා…ආ ව ම්පයුත්තාකචවකනොචආ වා
ධම්මා චතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

130.  ංකයොජනා ධම්මා…ගන්ථාධම්මා…ඔඝාධම්මා…කයොගා
ධම්මා…නීවරණාධම්මා…පරාමා ාධම්මා… පරාමා ාකචවපරාමට්ඨාච
ධම්මාඑකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය ධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි ධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

131. කනොපරාමා ා ධම්මා…පරාමා විප්පයුත්තාධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා. ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහින
ොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

132. පරාමට්ඨා ධම්මා…පරාමට්ඨාකචවකනොචපරාමා ාධම්මා…
පරාමා විප්පයුත්තාපරාමට්ඨාධම්මා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

133. අපරාමට්ඨා ධම්මා…පරාමා විප්පයුත්තාඅපරාමට්ඨාධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

134. පරාමා  ම්පයුත්තාධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

135.  ාරම්මණා ධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

136. අනාරම්මණා ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාඑකෙන
ඛන්කධනඑොෙ හායතකනහි එොෙ හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
චතූහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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137. චිත්තා ධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහි ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහිඑොෙ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

138. කනොචිත්තා ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහි 
එොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන 
ඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

139. කචතසිො ධම්මා…චිත්ත ම්පයුත්තාධම්මා…චිත්ත ං ට්ඨාධම්මා
තීහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
ද්වීහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

140. අකචතසිො ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාද්වීහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

141. චිත්තවිප්පයුත්තාධම්මා…චිත්තවි ං ට්ඨාධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වා එකෙනඛන්කධනඑොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

142. චිත්ත මුට්ඨානා ධම්මාචතූහිඛන්කධහිඡහායතකනහිඡහිධාතූහි 
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනඡහායතකනහිද්වාෙ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

143. කනො චිත්ත මුට්ඨානාධම්මා…කනොචිත්ත හභුකනොධම්මා…කනො
චිත්තානුපරිවත්තිකනොධම්මා අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාද්වීහිඛන්කධහි 
ද්වාෙ හායතකනහි අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහින ොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

144. චිත්ත හභුකනො ධම්මා…චිත්තානුපරිවත්තිකනොධම්මාචතූහි 
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධන එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

145. චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානාධම්මා…චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභුකනො
ධම්මා… චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තිකනොධම්මාතීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහි
ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 
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146. කනො චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානාධම්මා…කනො
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභුකනො ධම්මා…කනො
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තිකනොධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා 
ද්වීහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? තීහිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

147. අජ්ඣත්තිොධම්මාද්වීහි ඛන්කධහිඡහායතකනහිද්වාෙ හි ධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? තීහිඛන්කධහිඡහායතකනහිඡහිධාතූහි 
අ ඞ්ගහිතා. 

148. බාහිරා ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහි
ඡහායතකනහිඡහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන 
ඡහායතකනහිද්වාෙ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

149. උපාො ධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

150. කනොඋපාො ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි
තීහායතකනහිනවහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි
නවහායතකනහිනවහිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

151. උපාදින්නා ධම්මාපඤ්චහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයා අ ඞ්ගහිතා. 

152. අනුපාදින්නාධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි
ඛන්කධහි ත්තහායතකනහි අට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? න
කෙහිචිඛන්කධහිපඤ්චහායතකනහිෙ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

153. උපාොනා ධම්මා…කිකල ාධම්මා…කිකල ාකචව ංකිකලසිොච
ධම්මා…කිකල ාකචව ංකිලිට්ඨාච ධම්මා…කිකල ාකචව
කිකල  ම්පයුත්තාචධම්මාඑකෙන ඛන්කධන එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහි ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

154. කනොකිකල ා ධම්මා…අ ංකිලිට්ඨාධම්මා…කිකල විප්පයුත්තා
ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
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අට්ඨාර හි ධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

155.  ංකිකලසිො ධම්මා… ංකිකලසිොකචවකනොචකිකල ාධම්මා…
කිකල විප්පයුත්තා ංකිකලසිොධම්මා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

156. අ ංකිකලසිොධම්මා…කිකල විප්පයුත්තාඅ ංකිකලසිොධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

157.  ංකිලිට්ඨාධම්මා…කිකල  ම්පයුත්තාධම්මා… ංකිලිට්ඨාකචව
කනොචකිකල ා ධම්මා…කිකල  ම්පයුත්තාකචවකනොචකිකල ාධම්මා
චතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි ද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

158. ෙ ් කනන පහාතබ්බාධම්මා…භාවනායපහාතබ්බාධම්මා…
ෙ ් කනනපහාතබ්බකහතුොධම්මා… භාවනායපහාතබ්බකහතුොධම්මා
චතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහි ද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

159. නෙ ් කනන පහාතබ්බාධම්මා…නභාවනායපහාතබ්බාධම්මා … 
නෙ ් කනන පහාතබ්බකහතුොධම්මා…නභාවනායපහාතබ්බකහතුො
ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හි ධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

160.  විතක්ො ධම්මා… විචාරාධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි
තීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
පන්නර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

161. අවිතක්ො ධම්මා…අවිචාරාධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා
පඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහිඑොයධාතුයා
අ ඞ්ගහිතා. 
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162.  ප්පීතිො ධම්මා…පීති හගතාධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

163. අප්පීතිො ධම්මා…නපීති හගතාධම්මා…නසුඛ හගතාධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

164. සුඛ හගතා ධම්මාතීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිතීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහිපන්නර හි 
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

165. උකපක්ඛා හගතාධම්මාතීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි ත්තහි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහිඑොෙ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

166. න උකපක්ඛා හගතාධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි
ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි කතර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? න
කෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි පඤ්චහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

167. ොමාවචරා ධම්මා…පරියාපන්නාධම්මා… උත්තරාධම්මාපඤ්චහි
ඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

168. නොමාවචරා ධම්මා…අපරියාපන්නාධම්මා…අනුත්තරාධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

169. රූපාවචරා ධම්මා…අරූපාවචරාධම්මා…නියයානිොධම්මා…
නියතාධම්මා… රණාධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

170. න රූපාවචරාධම්මා…නඅරූපාවචරාධම්මා…අනියයානිො
ධම්මා… අනියතාධම්මා…අරණාධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහි
ෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතා? අරණාධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි
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ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි ආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

 ඞ්ගහා ඞ්ගහපෙනිද්කෙක ොපඨකමො. 

2. දුතියනකයො 

2.  ඞ්ගහිකතනඅ ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ො 
171. චක්ඛායතකනන කය ධම්මා…කඵොට්ඨබ්බායතකනනකයධම්මා…

චක්ඛුධාතුයාකයධම්මා…කඵොට්ඨබ්බධාතුයාකය ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
 ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කත
ධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා? කතධම්මා
චතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

172. චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මා…ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයාකය
ධම්මා…ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා කයධම්මා…ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයාකය
ධම්මා…ොයවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මා… මකනොධාතුයාකයධම්මා…
මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා 
ආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා…කප.…කත 
ධම්මාචතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහිද්වාෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

173. චක්ඛුන්ද්රිකයනකයධම්මා…ක ොතින්ද්රිකයනකයධම්මා…
ඝානින්ද්රිකයනකය ධම්මා…ජිව්හින්ද්රිකයනකයධම්මා…ොයින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… ඉත්ථින්ද්රිකයනකයධම්මා…පුරිසින්ද්රිකයනකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

174. අ ඤ්ඤාභකවනකයධම්මා…එෙකවොොරභකවනකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහිතීහායතකනහිනවහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

175. පරිකෙකවන කයධම්මා… නිෙ ් න ප්පටිකඝහිධම්කමහිකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 
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176. අනිෙ ් න ප්පටිකඝහි ධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන 
 ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

177.  නිෙ ් කනහිධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා…කප.…කත
ධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

178.  ප්පටිකඝහිධම්කමහිකයධම්මා…උපාොධම්කමහිකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා? කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි  ත්තර හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

ෙ ායතනා ත්තර ධාතුකයො, 
 ත්තින්ද්රියාඅ ඤ්ඤාභකවොඑෙකවොොරභකවො; 
පරිකෙකවො නිෙ ් න ප්පටිඝං, 
අනිෙ ් නංපුනකෙව [පුනකරව(පී.)]  ප්පටිඝංඋපාොති. 

 ඞ්ගහිකතනඅ ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ොදුතිකයො. 

3. තතියනකයො 

3. අ ඞ්ගහිකතන ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ො 
179. කවෙනාක්ඛන්කධන කය ධම්මා… ඤ්ඤාක්ඛන්කධනකයධම්මා…

 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධනකයධම්මා… මුෙය ච්කචනකය ධම්මා…මග්ග ච්කචන
කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා 
ධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි
ධාතූහි  ඞ්ගහිතා? කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාතීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

180. නිකරොධ ච්කචනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන  ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මා
චතූහිඛන්කධහි එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

181. ජීවිතින්ද්රිකයනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මා
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අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාද්වීහිඛන්කධහි එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

182. ඉත්ථින්ද්රිකයනකයධම්මා…පුරිසින්ද්රිකයනකයධම්මා…
සුඛින්ද්රිකයනකය ධම්මා…දුක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…ක ොමන ්සින්ද්රිකයන
කයධම්මා… කෙොමන ්සින්ද්රිකයනකයධම්මා…උකපක්ඛින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… ද්ධින්ද්රිකයන කයධම්මා…වීරියින්ද්රිකයනකයධම්මා…
 තින්ද්රිකයනකයධම්මා…  මාධින්ද්රිකයනකයධම්මා…පඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රිකයනකයධම්මා…අඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… අඤ්ඤාතාවින්ද්රිකයනකයධම්මා…අවිජ්ජායකයධම්මා…
අවිජ්ජාපච්චයා  ඞ්ඛාකරනකයධම්මා… ළායතනපච්චයාඵ ්ක නකය
ධම්මා… ඵ ් පච්චයාකවෙනායකයධම්මා…කවෙනාපච්චයා තණ්හායකය 
ධම්මා…තණ්හාපච්චයාඋපාොකනනකයධම්මා…ෙම්මභකවන 
[උපාොනපච්චයාෙම්මභකවන( යා.)] කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන 
අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කප.…
කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං ඛන්ධකතොඨකපත්වාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

183. ජාතියා කයධම්මා…ජරායකයධම්මා…මරකණනකයධම්මා… 
ඣාකනනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන
 ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන  ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො
ඨකපත්වාද්වීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන එොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

184. ක ොකෙනකය ධම්මා…දුක්කඛනකයධම්මා…කෙොමන ්ක නකය
ධම්මා…උපායාක නකයධම්මා…  තිපට්ඨාකනනකයධම්මා…
 ම්මප්පධාකනනකයධම්මා…අප්පමඤ්ඤායකයධම්මා… පඤ්චහිඉන්ද්රිකයහි
කයධම්මා…පඤ්චහිබකලහිකයධම්මා… ත්තහිකබොජ්ඣඞ්කගහි කය
ධම්මා…අරිකයනඅට්ඨඞ්ගිකෙනමග්කගනකයධම්මා…ඵ ්ක නකය
ධම්මා…කවෙනායකය ධම්මා… ඤ්ඤායකයධම්මා…කචතනායකය
ධම්මා…අධිකමොක්කඛනකයධම්මා…මනසිොකරනකය ධම්මා…කහතූහි
ධම්කමහිකයධම්මා…කහතූහිකචව කහතුකෙහිචධම්කමහිකයධම්මා… 
කහතූහිකචවකහතු ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කප.…
කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

185. අප්පච්චකයහිධම්කමහිකයධම්මා…අ ඞ්ඛකතහිධම්කමහිකය
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා



අභිධම්මපිටකෙ  ධාතුෙථාපාළි 

26 

පටුන 

ධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ඞ්ගහිතා. 

186. ආ කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව ා කවහිච
ධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව ආ ව ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකය
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන  ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං ඛන්ධකතො ඨකපත්වාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

187.  ංකයොජකනහි … ගන්කථහි…ඔකඝහි…කයොකගහි…නීවරකණහි…
පරාමාක හිධම්කමහිකය ධම්මා…පරාමාක හිකචවපරාමට්කඨහිචධම්කමහි
කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

188. කචතසිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…චිත්ත ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා… චිත්ත ං ට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකය ධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභූහිධම්කමහිකයධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තීහිධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කප.…
කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාඑකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

189. චිත්ත හභූමි ධම්කමහිකයධම්මා…චිත්තානුපරිවත්තීහි ධම්කමහිකය
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහන  ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

190. උපාොකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හිධම්කමහිකය
ධම්මා…කිකලක හිකචව ංකිකලසිකෙහිච ධම්කමහිකයධම්මා…
කිකලක හිකචව ංකිලිට්කඨහිචධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හි කචව
කිකල  ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා 
ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහි
ඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතා? කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වාතීහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ඞ්ගහිතා. 
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තකයොඛන්ධාතථා ච්චා, ඉන්ද්රියානිචක ොළ ; 
පොනිපච්චයාොකර, චුද්ෙසූපරිචුද්ෙ . 

 මතිං පොකහොන්ති, කගොච්ඡකෙසුෙ  ්වථ; 
දුකවචූළන්තරදුො [චුල්ලන්තරදුො (සී.)], අට්ඨකහොන්තිමහන්තරාති. 

අ ඞ්ගහිකතන ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ොතතිකයො. 

4. චතුත්ථනකයො 

4.  ඞ්ගහිකතන ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ො 
191.  මුෙය ච්කචන කය ධම්මා…මග්ග ච්කචනකයධම්මා

ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහන
 ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා 
ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහි
ඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතා? කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධන එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

192. ඉත්ථින්ද්රිකයනකයධම්මා…පුරිසින්ද්රිකයනකයධම්මා…
සුඛින්ද්රිකයනකය ධම්මා…දුක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…ක ොමන ්සින්ද්රිකයන
කයධම්මා… කෙොමන ්සින්ද්රිකයනකයධම්මා…උකපක්ඛින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… ද්ධින්ද්රිකයන කයධම්මා…වීරියින්ද්රිකයනකයධම්මා…
 තින්ද්රිකයනකයධම්මා…  මාධින්ද්රිකයනකයධම්මා…පඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රිකයනකයධම්මා…අඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… අඤ්ඤාතාවින්ද්රිකයනකයධම්මා…. 

අවිජ්ජායකයධම්මා…අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාකරනකයධම්මා… 
 ළායතනපච්චයාඵ ්ක නකයධම්මා…කවෙනාපච්චයාතණ්හායකය
ධම්මා…තණ්හාපච්චයා උපාොකනනකයධම්මා…ෙම්මභකවනකයධම්මා…
ක ොකෙනකයධම්මා…පරිකෙකවනකයධම්මා… දුක්කඛනකයධම්මා…
කෙොමන ්ක නකයධම්මා…උපායාක නකයධම්මා…. 

 තිපට්ඨාකනනකයධම්මා… ම්මප්පධාකනනකයධම්මා…
අප්පමඤ්ඤාය කයධම්මා…පඤ්චහිඉන්ද්රිකයහිකයධම්මා…පඤ්චහිබකලහි
කයධම්මා… ත්තහි කබොජ්ඣඞ්කගහිකයධම්මා…අරිකයනඅට්ඨඞ්ගිකෙන 
මග්කගනකය ධම්මා…ඵ ්ක නකයධම්මා…කචතනායකයධම්මා…
අධිකමොක්කඛනකයධම්මා…මනසිොකරනකය ධම්මා …. 
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කහතූහිධම්කමහිකයධම්මා…කහතූහිකචව කහතුකෙහිචධම්කමහිකය 
ධම්මා…කහතූහිකචවකහතු ම්පයුත්කතහිචධම්කමහි කයධම්මා… 
ආ කවහි… ංකයොජකනහි…ගන්කථහි…ඔකඝහි…කයොකගහි…
නීවරකණහි…පරාමාක හි…උපාොකනහි… කිකලක හිධම්කමහිකය
ධම්මා…කිකලක හිකචව  ංකිකලසිකෙහිච ධම්කමහිකයධම්මා…
කිකලක හිකචව ංකිලිට්කඨහිචධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හි කචව
කිකල  ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා 
ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා, කතධම්මා ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා? කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා ඞ්ගහිතා. 

ද්කව ච්චාපන්නරසින්ද්රියා, එොෙ පටිච්චපො; 
උද්ධංපුනඑොෙ , කගොච්ඡෙපෙකමත්ථතිං විධාති [තිං විධන්ති
(පී.)]. 

 ඞ්ගහිකතන ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ොචතුත්කථො. 

5. පඤ්චමනකයො 

5. අ ඞ්ගහිකතනඅ ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ො 
193. රූපක්ඛන්කධන කය ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා

ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා 
ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි 
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා? කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහි 
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

194. කවෙනාක්ඛන්කධනකයධම්මා… ඤ්ඤාක්ඛන්කධනකයධම්මා…
 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධනකය ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කතධම්මාද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි 
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

195. විඤ්ඤාණක්ඛන්කධනකයධම්මා…මනායතකනනකයධම්මා…
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාකය ධම්මා…කප.…මකනොධාතුයාකයධම්මා…
මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මා…මනින්ද්රිකයනකය ධම්මා
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ඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහිඑොෙ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

196. චක්ඛායතකනනකයධම්මා…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතකනනකය
ධම්මා…චක්ඛුධාතුයාකය ධම්මා…කප.…කඵොට්ඨබ්බධාතුයාකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

197. ධම්මායතකනන කයධම්මා…ධම්මධාතුයාකයධම්මා… 
ඉත්ථින්ද්රිකයනකයධම්මා…පුරිසින්ද්රිකයනකයධම්මා…ජීවිතින්ද්රිකයනකය 
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මා
එකෙනඛන්කධන එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

198.  මුෙය ච්කචන කයධම්මා…මග්ග ච්කචනකයධම්මා…
නිකරොධ ච්කචන කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා…කප.…
කතධම්මාද්වීහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

199. චක්ඛුන්ද්රිකයනකයධම්මා…කප.…ොයින්ද්රිකයනකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා…කප.…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

200. සුඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…දුක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…
ක ොමන ්සින්ද්රිකයනකය ධම්මා…කෙොමන ්සින්ද්රිකයනකයධම්මා…
උකපක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…  ද්ධින්ද්රිකයනකයධම්මා…වීරියින්ද්රිකයන
කයධම්මා… තින්ද්රිකයනකය ධම්මා… මාධින්ද්රිකයනකයධම්මා…
පඤ්ඤින්ද්රිකයනකයධම්මා… අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රිකයනකයධම්මා…
අඤ්ඤින්ද්රිකයනකයධම්මා… අඤ්ඤාතාවින්ද්රිකයනකයධම්මා…අවිජ්ජායකය
ධම්මා…අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාකරන කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කතධම්මාද්වීහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 
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201.  ඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාකණනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
එොෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

202. විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූකපනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

203. නාමරූපපච්චයා  ළායතකනනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කත ධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයාඅ ඞ්ගහිතා. 

204.  ළායතනපච්චයා ඵ ්ක නකයධම්මා…ඵ ් පච්චයාකවෙනායකය 
ධම්මා…කවෙනාපච්චයාතණ්හායකයධම්මා…තණ්හාපච්චයාඋපාොකනන
කයධම්මා… ෙම්මභකවනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කතධම්මාද්වීහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

205. අරූපභකවන කයධම්මා…කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤාභකවනකයධම්මා 
… චතුකවොොරභකවනකය ධම්මා…ඉද්ධිපාකෙනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහි
ෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

206. අ ඤ්ඤාභකවනකයධම්මා…එෙකවොොරභකවනකයධම්මා…
ජාතියාකයධම්මා…ජරායකයධම්මා… මරකණනකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන 
අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධන
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

207. පරිකෙකවන කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි අට්ඨහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 
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208. ක ොකෙනකය ධම්මා…දුක්කඛනකයධම්මා…කෙොමන ්ක නකය
ධම්මා…උපායාක නකයධම්මා…  තිපට්ඨාකනනකයධම්මා…
 ම්මප්පධාකනනකයධම්මා…ඣාකනනකයධම්මා…අප්පමඤ්ඤාය කය
ධම්මා…පඤ්චහිඉන්ද්රිකයහිකයධම්මා…පඤ්චහිබකලහිකයධම්මා…
 ත්තහි කබොජ්ඣඞ්කගහිකයධම්මා…අරිකයනඅට්ඨඞ්ගිකෙනමග්කගනකය
ධම්මා…ඵ ්ක නකය ධම්මා…කවෙනායකයධම්මා… ඤ්ඤායකය
ධම්මා…කචතනායකයධම්මා…අධිකමොක්කඛනකය ධම්මා … මනසිොකරන
කය ධම්මා ඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මා
ද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

209. චිත්කතන කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහිඑොෙ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

1. තිෙං 
210. කු කලහි ධම්කමහිකයධම්මා…අකු කලහිධම්කමහිකයධම්මා…

සුඛායකවෙනාය ම්පයුත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මා…දුක්ඛායකවෙනාය
 ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා… අදුක්ඛමසුඛායකවෙනාය ම්පයුත්කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා…විපාකෙහිධම්කමහිකය ධම්මා…විපාෙධම්මධම්කමහි
කයධම්මා…අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයහිධම්කමහිකය ධම්මා…
 ංකිලිට්ඨ ංකිකලසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…අ ංකිලිට්ඨඅ ංකිකලසිකෙහි 
ධම්කමහිකයධම්මා… විතක්ෙ විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා… 
අවිතක්ෙවිචාරමත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා… සුඛ හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා…උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහි
කයධම්මා…ෙ ් කනන පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…භාවනාය
පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…ෙ ් කනන පහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහි
කයධම්මා…භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහිකය ධම්මා…
ආචයගාමීහිධම්කමහිකයධම්මා…අපචයගාමීහිධම්කමහිකය ධම්මා…
ක ක්කඛහිධම්කමහිකයධම්මා…අක ක්කඛහිධම්කමහිකයධම්මා…
මහග්ගකතහි ධම්කමහිකයධම්මා…අප්පමාකණහිධම්කමහිකයධම්මා…
පරිත්තාරම්මකණහිධම්කමහි කයධම්මා…මහග්ගතාරම්මකණහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අප්පමාණාරම්මකණහිධම්කමහිකය ධම්මා…හීකනහිධම්කමහිකය
ධම්මා…පණීකතහිධම්කමහිකයධම්මා…මිච්ඡත්තනියකතහි ධම්කමහිකය
ධම්මා… ම්මත්තනියකතහිධම්කමහිකයධම්මා…මග්ගාරම්මකණහි ධම්කමහි
කයධම්මා…මග්ගකහතුකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…මග්ගාධිපතීහිධම්කමහි
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කය ධම්මා…අතීතාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…අනාගතාරම්මකණහි
ධම්කමහිකයධම්මා… පච්චුපන්නාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…
අජ්ඣත්තාරම්මකණහිධම්කමහිකය ධම්මා…බහිද්ධාරම්මකණහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මකණහි ධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි
ධම්කමහිකය ධම්මා…කප.…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

211.  නිෙ ් න ප්පටිකඝහි ධම්කමහිකයධම්මා… අනිෙ ් න ප්පටිකඝහි
ධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන 
අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා…කප.…
කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

2. දුෙං 
212. කහතූහි ධම්කමහිකයධම්මා…කහතූහිකචව කහතුකෙහිචධම්කමහි 

කය ධම්මා…කහතූහිකචවකහතු ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා…කප.…කතධම්මාද්වීහිඛන්කධහි
එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

213.  කහතුකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…කහතු ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා… කහතුකෙහිකචවනච කහතූහිධම්කමහිකයධම්මා…
කහතු ම්පයුත්කතහිකචවනචකහතූහිධම්කමහිකයධම්මා… න
කහතු කහතුකෙහි [නකහතූ කහතුකෙහි(සී.), නකහතූහි කහතුකෙහි ( යා.
ෙ.)] ධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන 
අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා…කප.…
කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

214. අප්පච්චකයහිධම්කමහිකයධම්මා…අ ඞ්ඛකතහිධම්කමහිකය
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා…කප.…කතධම්මා
ද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

215.  නිෙ ් කනහිධම්කමහිකයධම්මා… ප්පටිකඝහිධම්කමහිකය
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා…කප.…කතධම්මා
චතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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216. රූපීහි ධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කය ධම්මා…කප.…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

217. අරූපීහි ධම්කමහිකයධම්මා…කලොකුත්තකරහිධම්කමහි කයධම්මා 
ඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

218. ආ කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව ා කවහිච
ධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව ආ ව ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකය
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මා 
ද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

219. අනා කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ ව ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…ආ ව ම්පයුත්කතහිකචව කනොචආ කවහිධම්කමහිකයධම්මා…
ආ වවිප්පයුත්කතහිඅනා කවහිධම්කමහිකයධම්මා ඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි 
ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ෙ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

220.  ංකයොජකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…ගන්කථහිධම්කමහිකය
ධම්මා…ඔකඝහි ධම්කමහිකයධම්මා…කයොකගහිධම්කමහිකයධම්මා…
නීවරකණහිධම්කමහිකයධම්මා… පරාමාක හිධම්කමහිකයධම්මා…
පරාමාක හිකචවපරාමට්කඨහිචධම්කමහිකයධම්මා ඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි 
ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කතධම්මාද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

221. අපරාමට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…පරාමා  ම්පයුත්කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා… පරාමා විප්පයුත්කතහිඅපරාමට්කඨහිධම්කමහිකය
ධම්මා… ාරම්මකණහිධම්කමහිකය ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා 
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කත ධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 
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222. අනාරම්මකණහි ධම්කමහිකයධම්මා…කනොචිත්කතහිධම්කමහිකය 
ධම්මා…චිත්තවිප්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…චිත්තවි ං ට්කඨහි
ධම්කමහිකය ධම්මා…චිත්ත මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකයධම්මා…චිත්ත හභූහි
ධම්කමහිකයධම්මා… චිත්තානුපරිවත්තීහිධම්කමහිකයධම්මා…බාහිකරහි
ධම්කමහිකයධම්මා… උපාොධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන එකෙනායතකනන ත්තහි 
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

223. චිත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි එොෙ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

224. කචතසිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…චිත්ත ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…චිත්ත ං ට්කඨහි ධම්කමහිකයධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකයධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභූහිධම්කමහිකයධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තීහිධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා…කප.…කත ධම්මාද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

225. අජ්ඣත්තිකෙහිධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…කප.…කතධම්මාතීහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
අ ඞ්ගහිතා. 

226. උපාොකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හිධම්කමහිකය
ධම්මා…කිකලක හි කචව ංකිකලසිකෙහිචධම්කමහිකයධම්මා…
කිකලක හිකචව ංකිලිට්කඨහිචධම්කමහිකය ධම්මා…කිකලක හිකචව
කිකල  ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…කප.…කතධම්මාද්වීහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

227. අ ංකිකලසිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා… ංකිලිට්කඨහිධම්කමහිකය 
ධම්මා…කිකල  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා… ංකිලිට්කඨහිකචව
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කනොචකිකලක හි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකල  ම්පයුත්කතහිකචවකනොච
කිකලක හිධම්කමහිකයධම්මා… කිකල විප්පයුත්කතහිඅ ංකිකලසිකෙහි
ධම්කමහිකයධම්මා…ෙ ් කනනපහාතබ්කබහි ධම්කමහිකයධම්මා…
භාවනායපහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…ෙ ් කනන පහාතබ්බකහතුකෙහි
ධම්කමහිකයධම්මා…භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහිකයධම්මා… 
 විතක්කෙහිධම්කමහිකයධම්මා… විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා…
 ප්පීතිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා…
සුඛ හගකතහිධම්කමහිකය ධම්මා…උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…නොමාවචකරහිධම්කමහිකයධම්මා… රූපාවචකරහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අරූපාවචකරහිධම්කමහිකයධම්මා…අපරියාපන්කනහි ධම්කමහිකය
ධම්මා…නියයානිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…නියකතහිධම්කමහිකය 
ධම්මා…අනුත්තකරහිධම්කමහිකයධම්මා… රකණහිධම්කමහිකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා, කතධම්මා ෙතිහි
ඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා? කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

රූපඤ්චධම්මායතනංධම්මධාතු, ඉත්ථිපුමංජීවිතංනාමරූපං; 
ද්කවභවාජාතිජරාමච්චුරූපං, අනාරම්මණංකනොචිත්තංචිත්කතන 
විප්පයුත්තං. 

වි ං ට්ඨං මුට්ඨාන- හභුඅනුපරිවත්ති; 
බාහිරංඋපාොද්කව, වි කයො [ද්කවවී ති ( යා.)] එ නකයොසුබුද්කධො. 

අ ඞ්ගහිකතනඅ ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ොපඤ්චකමො. 

6. ඡට්ඨනකයො 

6.  ම්පකයොගවිප්පකයොගපෙනිද්කෙක ො 

1. ඛන්කධො 
228. රූපක්ඛන්කධො ෙතිහි ඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි

 ම්පයුත්කතොති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්කතො? චතූහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්කතො; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා කෙහිචිවිප්පයුත්කතො. 
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229. කවෙනාක්ඛන්කධො… ඤ්ඤාක්ඛන්කධො… ඞ්ඛාරක්ඛන්කධොතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන  ත්තහිධාතූහි ම්පයුත්කතො; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්කතො.ෙතිහි විප්පයුත්කතො? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්කතො; එකෙනායතකනන එොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්කතො. 

230. විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො තීහිඛන්කධහි ම්පයුත්කතො; එකෙනායතකනන 
එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්කතො.ෙතිහිවිප්පයුත්කතො? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහි ෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්කතො; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්කතො. 

2. ආයතනං 
231. චක්ඛායතනං…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතනං…කප.… ම්පයුත්තන්ති? 

නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තං? චතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි 
විප්පයුත්තං; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තං. 

232. මනායතනං තීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තං; එකෙනායතකනන එොය
ධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තං.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තං; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්තං. 

3. ධාතු 
233. චක්ඛුධාතු …කප.…කඵොට්ඨබ්බධාතු…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.

ෙතිහි විප්පයුත්තා? චතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

234. චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු…කප.…මකනොධාතු…මකනොවිඤ්ඤාණධාතු
තීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

4.  ච්චාදි 
235.  මුෙය ච්චං…මග්ග ච්චංතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොය 

ධාතුයා ම්පයුත්තං; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි  ම්පයුත්තං.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහි විප්පයුත්තං; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තං. 
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236. නිකරොධ ච්චං…චක්ඛුන්ද්රියං…කප.…ොයින්ද්රියං…ඉත්ථින්ද්රියං… 
පුරිසින්ද්රියං…කප.… ම්පයුත්තන්ති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? චතූහි 
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තං; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තං. 

237. මනින්ද්රියං තීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තං; එකෙනායතකනනඑොය 
ධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තං.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිෙ හි ධාතූහිවිප්පයුත්තං; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්තං. 

238. සුඛින්ද්රියං…දුක්ඛින්ද්රියං…ක ොමන ්සින්ද්රියං…කෙොමන ්සින්ද්රියං
තීහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ම්පයුත්තං; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තං.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? 
එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහි ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තං; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තං. 

239. උකපක්ඛින්ද්රියං තීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඡහිධාතූහි 
 ම්පයුත්තං; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තං.ෙතිහි
විප්පයුත්තං? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තං; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තං. 

240.  ද්ධින්ද්රියං…වීරියින්ද්රියං… තින්ද්රියං… මාධින්ද්රියං… 
පඤ්ඤින්ද්රියං…අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං…අඤ්ඤින්ද්රියං… 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං…අවිජ්ජා…අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාරාතීහිඛන්කධහි 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

241.  ඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණංතීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තං; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචි ම්පයුත්තං.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තං; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තං. 

242.  ළායතනපච්චයාඵ ්ක ොතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි
ධාතූහි ම්පයුත්කතො; එකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි ම්පයුත්කතො.ෙතිහිවිප්පයුත්කතො? එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහි
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ෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්කතො; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
විප්පයුත්කතො. 

243. ඵ ් පච්චයා කවෙනාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි 
 ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

244. කවෙනාපච්චයාතණ්හා…තණ්හාපච්චයාඋපාොනං…ෙම්මභකවො
තීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන එොයධාතුයා ම්පයුත්කතො; එකෙන
ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්කතො.ෙතිහි
විප්පයුත්කතො? එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි
විප්පයුත්කතො; එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්කතො. 

245. රූපභකවො…කප.… ම්පයුත්කතොති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්කතො? න
කෙහිචිඛන්කධහින කෙහිචිආයතකනහිතීහිධාතූහිවිප්පයුත්කතො. 

246. අරූපභකවො… කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤාභකවො…
චතුකවොොරභකවො…කප.… ම්පයුත්කතොති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්කතො? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්කතො; 
එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්කතො. 

247. අ ඤ්ඤාභකවො…එෙකවොොරභකවො…පරිකෙකවො…කප.…
 ම්පයුත්කතොති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්කතො? චතූහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්කතො; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්කතො. 

248. ක ොකෙො… දුක්ඛං…කෙොමන ් ංතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයා ම්පයුත්තං; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තං.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි ක ොළ හි 
ධාතූහිවිප්පයුත්තං; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තං. 

249. උපායාක ො…  තිපට්ඨානං… ම්මප්පධානංතීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ම්පයුත්තං; එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තං.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තං; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචිවිප්පයුත්තං. 
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250. ඉද්ධිපාකෙො ද්වීහිඛන්කධහි ම්පයුත්කතො; එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්කතො.ෙතිහිවිප්පයුත්කතො? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහිවිප්පයුත්කතො; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්කතො. 

251. ඣානං ද්වීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ම්පයුත්තං; එකෙන ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තං.ෙතිහිවිප්පයුත්තං? එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහි ක ොළ හි
ධාතූහිවිප්පයුත්තං; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තං. 

252. අප්පමඤ්ඤා…පඤ්චින්ද්රියානි…පඤ්චබලානි… ත්ත
කබොජ්ඣඞ්ගා…අරිකයො අට්ඨඞ්ගිකෙොමග්කගොතීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ම්පයුත්කතො; එකෙන ඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්කතො.ෙතිහිවිප්පයුත්කතො? 
එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්කතො; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්කතො. 

253. ඵ ්ක ො … කචතනා…මනසිොකරොතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහි  ම්පයුත්කතො; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන එොය
ධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්කතො.ෙතිහිවිප්පයුත්කතො? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්කතො; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්කතො. 

254. කවෙනා…  ඤ්ඤාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
 ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

255. චිත්තං තීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තං; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි ම්පයුත්තං.ෙතිහි විප්පයුත්තං? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තං; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තං. 

256. අධිකමොක්කඛො තීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනද්වීහිධාතූහි
 ම්පයුත්කතො; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්කතො.ෙතිහිවිප්පයුත්කතො? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි 
පන්නර හිධාතූහිවිප්පයුත්කතො; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්කතො. 
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5. තිෙං 
257. කු ලා ධම්මා…අකු ලාධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහි

ෙතිහිධාතූහි  ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන 
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි විප්පයුත්තා. 

258. සුඛාය කවෙනාය ම්පයුත්තාධම්මා…දුක්ඛායකවෙනාය ම්පයුත්තා
ධම්මාඑකෙනඛන්කධන  ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි ම්පයුත්තා. ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
පන්නර හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

259. අදුක්ඛමසුඛායකවෙනාය ම්පයුත්තාධම්මාඑකෙනඛන්කධන
 ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි එොෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

260. විපාො ධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි ෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

261. විපාෙධම්මධම්මා… ංකිලිට්ඨ ංකිකලසිොධම්මා…කප.…
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

262. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා…අනුපාදින්නුපාොනියා
ධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? නකෙහිචි
ඛන්කධහින කෙහිචිආයතකනහිපඤ්චහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

263. අනුපාදින්නඅනුපාොනියාධම්මා…අ ංකිලිට්ඨඅ ංකිකලසිො
ධම්මා…කප.…  ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි ඡහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

264.  විතක්ෙ විචාරා ධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා කෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිපන්නර හි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 
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265. අවිතක්ෙවිචාරමත්තාධම්මා…පීති හගතාධම්මා එකෙනඛන්කධන 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

266. අවිතක්ෙඅවිචාරාධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? න කෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිඑොයධාතුයා
විප්පයුත්තා. 

267. සුඛ හගතා ධම්මාඑකෙනඛන්කධන ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිපන්නර හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

268. උකපක්ඛා හගතාධම්මාඑකෙනඛන්කධන ම්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

269. ෙ ් කනන පහාතබ්බාධම්මාභාවනායපහාතබ්බාධම්මා…
ෙ ් කනනපහාතබ්බකහතුොධම්මා…භාවනාය පහාතබ්බකහතුොධම්මා…
ආචයගාමිකනොධම්මා…අපචයගාමිකනො ධම්මා… ක ක්ඛාධම්මා…අක ක්ඛා
ධම්මා…මහග්ගතාධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි. ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

270. අප්පමාණා ධම්මා…පණීතාධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.
ෙතිහිවිප්පයුත්තා? නකෙහිචි ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිඡහිධාතූහි
විප්පයුත්තා. 

271. පරිත්තාරම්මණා ධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි 
විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

272. මහග්ගතාරම්මණාධම්මා…අප්පමාණාරම්මණාධම්මා…හීනා
ධම්මා…මිච්ඡත්තනියතා ධම්මා… ම්මත්තනියතාධම්මා…මග්ගාරම්මණා
ධම්මා…මග්ගකහතුො ධම්මා…මග්ගාධිපතිකනොධම්මා…කප.…
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
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ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයා කෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

273. අනුප්පන්නාධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? නකෙහිචි ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිපඤ්චහිධාතූහි
විප්පයුත්තා. 

274. අතීතාරම්මණාධම්මා…කප.…අනාගතාරම්මණාධම්මා…කප.…
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

275. පච්චුප්පන්නාරම්මණාධම්මා…අජ්ඣත්තාරම්මණාධම්මා…
බහිද්ධාරම්මණාධම්මා… අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණාධම්මා…කප.…
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

276.  නිෙ ් න ප්පටිඝාධම්මා…අනිෙ ් න ප්පටිඝාධම්මා…කප.…
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? චතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන 
 ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

6. දුෙං 
277. කහතූ ධම්මා…කහතූකචව කහතුොචධම්මා…කහතූකචව

කහතු ම්පයුත්තාචධම්මාතීහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචි 
 ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි 
ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

278.  කහතුො ධම්මා…කහතු ම්පයුත්තාධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? 
නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

279.  කහතුො කචවනචකහතූධම්මා…කහතු ම්පයුත්තාකචවනච
කහතූධම්මා…නකහතු කහතුොධම්මා එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙන ඛන්කධන
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ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

280. අප්පච්චයාධම්මා…අ ඞ්ඛතාධම්මා… නිෙ ් නාධම්මා…
 ප්පටිඝාධම්මා…රූපිකනො ධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? චතූහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

281. කලොකුත්තරා ධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? නකෙහිචිඛන්කධහින කෙහිචිආයතකනහිඡහිධාතූහි
විප්පයුත්තා. 

282. ආ වා ධම්මා…ආ වාකචව ා වාචධම්මා…ආ වාකචව
ආ ව ම්පයුත්තාච ධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධන එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා.ෙතිහි විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

283. අනා වා ධම්මා…ආ වවිප්පයුත්තාඅනා වාධම්මා…කප.…
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිඡහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

284. ආ ව ම්පයුත්තා ධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි 
විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

285. ආ ව ම්පයුත්තාකචවකනොචආ වාධම්මාඑකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

286.  ංකයොජනා ධම්මා…ගන්ථාධම්මා…ඔඝාධම්මා…කයොගා
ධම්මා…නීවරණාධම්මා…පරාමා ාධම්මා… පරාමා ාකචවපරාමට්ඨාච
ධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ම්පයුත්තා; එකෙන
ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචි  ම්පයුත්තා.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහි ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 
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287. අපරාමට්ඨා ධම්මා…පරාමා විප්පයුත්තාඅපරාමට්ඨාධම්මා
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිඡහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

288. පරාමා  ම්පයුත්තාධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

289.  ාරම්මණා ධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

290. අනාරම්මණා ධම්මා…චිත්තවිප්පයුත්තාධම්මා…චිත්තවි ං ට්ඨා
ධම්මා…උපාොධම්මා…කප.…  ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
චතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

291. චිත්තා ධම්මාතීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා කෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයා
කෙහිචි විප්පයුත්තා. 

292. කචතසිො ධම්මා…චිත්ත ම්පයුත්තාධම්මා…චිත්ත ං ට්ඨා
ධම්මා… චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානාධම්මා…චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභුකනො
ධම්මා… චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තිකනොධම්මාඑකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනන ත්තහි ධාතූහි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

293. අනුපාදින්නාධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? නකෙහිචි ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිපඤ්චහිධාතූහි
විප්පයුත්තා. 

294. උපාොනා ධම්මා…කිකල ාධම්මා…කිකල ාකචව ංකිකලසිොච
ධම්මා…කිකල ා කචව ංකිලිට්ඨාචධම්මා…කිකල ාකචව
කිකල  ම්පයුත්තාචධම්මාතීහිඛන්කධහි එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
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 ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහි විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

295. අ ංකිකලසිොධම්මා…කිකල විප්පයුත්තාඅ ංකිකලසිො
ධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචි ආයතකනහිඡහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

296.  ංකිලිට්ඨා ධම්මා…කිකල  ම්පයුත්තාධම්මා…කප.… 
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ක ොළ හි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

297.  ංකිලිට්ඨාකචවකනොචකිකල ාධම්මා…කිකල  ම්පයුත්තාකචව
කනොචකිකල ාධම්මා එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා 
කෙහිචි ම්පයුත්තා. ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

298. ෙ ් කනන පහාතබ්බාධම්මා…භාවනායපහාතබ්බාධම්මා…
ෙ ් කනනපහාතබ්බකහතුොධම්මා… භාවනායපහාතබ්බකහතුොධම්මා…
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
විප්පයුත්තා. 

299.  විතක්ො ධම්මා… විචාරාධම්මාඑකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිපන්නර හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

300. අවිතක්ො ධම්මා…අවිචාරාධම්මා…කප.… ම්පයුත්තාති? නත්ථි.
ෙතිහිවිප්පයුත්තා? න කෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිඑොය ධාතුයා 
විප්පයුත්තා. 

301.  ප්පීතිො ධම්මා…පීති හගතාධම්මාඑකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 
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302. සුඛ හගතා ධම්මාඑකෙනඛන්කධන ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයා කෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිපන්නර හි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

303. උකපක්ඛා හගතාධම්මාඑකෙනඛන්කධන ම්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

304. න ොමාවචරාධම්මා…අපරියාපන්නාධම්මා…අනුත්තරා
ධම්මා…කප.…  ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි ඡහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

305. රූපාවචරා ධම්මා…අරූපාවචරාධම්මා…නියයානිොධම්මා…
නියතාධම්මා… රණාධම්මාෙතිහි ඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

ධම්මායතනංධම්මධාතු, දුක්ඛ ච්චඤ්චජීවිතං; 
 ළායතනංනාමරූපං, චත්තාකරොචමහාභවා. 

ජාතිජරාචමරණං, තිකෙ ්කවකූනවී ති; 
කගොච්ඡකෙසුචපඤ්ඤා , අට්ඨචූළන්තකරපො. 

මහන්තකරපන්නර , අට්ඨාර තකතොපකර; 
කතවී පෙ තංඑතං,  ම්පකයොකගනලබ්භතීති. 

 ම්පකයොගවිප්පකයොගපෙනිද්කෙක ොඡට්කඨො. 

7.  ත්තමනකයො 

7.  ම්පයුත්කතනවිප්පයුත්තපෙනිද්කෙක ො 
306. කවෙනාක්ඛන්කධන කය ධම්මා… ඤ්ඤාක්ඛන්කධනකයධම්මා…

 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධනකයධම්මා… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධනකයධම්මා…
මනායතකනනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මාවිප්පයුත්තා, 
කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි විප්පයුත්තා? කත
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ධම්මාචතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

307. චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මා…කප.…මකනොධාතුයාකය
ධම්මා…මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාකය ධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචි ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි
එොයධාතුයාවිප්පයුත්තා. 

308. මනින්ද්රිකයනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කත ධම්මාචතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

309. උකපක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි ආයතකනහිපඤ්චහි
ධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

310.  ඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාකණනකයධම්මා… ළායතනපච්චයා
ඵ ්ක නකයධම්මා… ඵ ් පච්චයා කවෙනායකයධම්මා…ඵ ්ක නකය
ධම්මා…කවෙනායකය ධම්මා… ඤ්ඤායකයධම්මා…කචතනායකය
ධම්මා…චිත්කතනකයධම්මා…මනසිොකරනකය ධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහි
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොය
ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

311. අධිකමොක්කඛනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කත ධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිඑොය
ධාතුයාවිප්පයුත්තා. 

312. අදුක්ඛමසුඛාය කවෙනාය ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා… 
උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි
පඤ්චහිධාතූහි විප්පයුත්තා. 

313.  විතක්ෙ විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිඑොයධාතුයා විප්පයුත්තා. 

314. චිත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මා…කචතසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…
චිත්ත ම්පයුත්කතහිධම්කමහි කයධම්මා … චිත්ත ං ට්කඨහිධම්කමහිකය
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ධම්මා… චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකයධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභූහි ධම්කමහිකයධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තීහිධම්කමහිකයධම්මා  ම්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි 
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

315.  විතක්කෙහිධම්කමහිකයධම්මා… විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි එොයධාතුයාවිප්පයුත්තා. 

316. උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහි
ෙතිහිධාතූහිවිප්පයුත්තා? කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිපඤ්චහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

ඛන්ධා චතුකරොආයතනඤ්ච කමෙං; 
ධාතූසු ත්තද්කවපිචඉන්ද්රියකතො. 

තකයොපටිච්චතථරිවඵ ් පඤ්චමා; 
අධිමුච්චනාමනසිතිකෙසුතීණි. 

 ත්තන්තරාද්කවචමකනනයුත්තා; 
විතක්ෙවිචාරණාඋකපක්ඛොයචාති. 

 ම්පයුත්කතනවිප්පයුත්තපෙනිද්කෙක ො ත්තකමො. 

8. අට්ඨමනකයො 

8. විප්පයුත්කතන ම්පයුත්තපෙනිද්කෙක ො 
317. රූපක්ඛන්කධන කයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහි

ෙතිහායතකනහි ෙතිහිධාතූහි ම්පයුත්තාති? නත්ථි. 

318. කවෙනාක්ඛන්කධනකයධම්මා… ඤ්ඤාක්ඛන්කධනකයධම්මා…
 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධනකය ධම්මා…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධනකයධම්මා…කප.…
 රකණහිධම්කමහිකයධම්මා…අරකණහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, 
කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි ධාතූහි ම්පයුත්තාති? 
නත්ථි. 
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ධම්මායතනංධම්මධාතු, අථජීවිතංනාමරූපං; 
 ළායතනංජාතිජරාමතං, ද්කවචතිකෙනලබ්භකර. 

පඨමන්තකර ත්තච, කගොච්ඡකෙෙ අපරන්කත; 
චුද්ෙ ඡචමත්ථකෙ, ඉච්කචකත ත්තචත්තාලී ධම්මා; 
 මුච්කඡකෙනලබ්භන්ති, කමොඝපුච්ඡකෙනචාති. 

විප්පයුත්කතන ම්පයුත්තපෙනිද්කෙක ොඅට්ඨකමො. 

9. නවමනකයො 

9.  ම්පයුත්කතන ම්පයුත්තපෙනිද්කෙක ො 
319. කවෙනාක්ඛන්කධන කය ධම්මා… ඤ්ඤාක්ඛන්කධනකයධම්මා…

 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි ධාතූහි
 ම්පයුත්තා? කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි 
 ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

320. විඤ්ඤාණක්ඛන්කධනකයධම්මා…මනායතකනනකයධම්මා…
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාකය ධම්මා…කප.…මකනොධාතුයාකයධම්මා…
මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා කයධම්මා  ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කප.…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි  ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

321.  මුෙය ච්කචනකයධම්මා…මග්ග ච්කචනකයධම්මා ම්පයුත්තා, 
කතහිධම්කමහිකය ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

322. මනින්ද්රිකයනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කත ධම්මාතීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා. 

323. සුඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…දුක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…
ක ොමන ්සින්ද්රිකයනකය ධම්මා … කෙොමන ්සින්ද්රිකයන කයධම්මා 
 ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහි එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා. 
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324. උකපක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා 
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඡහිධාතූහි
 ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

325.  ද්ධින්ද්රිකයන කයධම්මා…වීරියින්ද්රිකයනකයධම්මා… 
 තින්ද්රිකයන කයධම්මා… මාධින්ද්රිකයනකයධම්මා… පඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා…අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රිකයනකයධම්මා… අඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා…අඤ්ඤාතාවින්ද්රිකයනකයධම්මා…අවිජ්ජායකය ධම්මා…
අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාකරහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා 
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා. 

326.  ඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාකණනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා  ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචි ම්පයුත්තා. 

327.  ළායතනපච්චයාඵ ්ක නකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා  ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි
ධාතූහි ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි ම්පයුත්තා. 

328. ඵ ් පච්චයාකවෙනායකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා  ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි
ධාතූහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

329. කවෙනාපච්චයාතණ්හායකයධම්මා…තණ්හාපච්චයාඋපාොකනන
කයධම්මා…ෙම්මභකවන කයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි කය ධම්මා
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොය ධාතුයා
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
 ම්පයුත්තා. 

330. ක ොකෙනකය ධම්මා…දුක්කඛනකයධම්මා…කෙොමන ්ක නකය
ධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

331. උපායාක න කයධම්මා… තිපට්ඨාකනනකයධම්මා…
 ම්මප්පධාකනනකයධම්මා  ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
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 ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
 ම්පයුත්තා. 

332. ඉද්ධිපාකෙනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කත ධම්මාද්වීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා. 

333. ඣාකනනකය ධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාද්වීහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා. 

334. අප්පමඤ්ඤායකයධම්මා…පඤ්චහිඉන්ද්රිකයහිකයධම්මා … 
පඤ්චහිබකලහිකයධම්මා… ත්තහිකබොජ්ඣඞ්කගහිකයධම්මා…අරිකයන
අට්ඨඞ්ගිකෙන මග්කගනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කතධම්මා තීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා. 

335. ඵ ්ක නකය ධම්මා…කචතනායකයධම්මා…මනසිොකරනකය
ධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි  ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

336. කවෙනාය කයධම්මා… ඤ්ඤායකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
 ත්තහි ධාතූහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා. 

337. චිත්කතන කයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි ඛන්කධහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

338. අධිකමොක්කඛන කයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා 
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනද්වීහිධාතූහි
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා. 
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339. සුඛාය කවෙනාය ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…දුක්ඛාය
කවෙනාය  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…අදුක්ඛමසුඛායකවෙනාය
 ම්පයුත්කතහිධම්කමහි කයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධන ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

340.  විතක්ෙ විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා…අවිතක්ෙවිචාරමත්කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා… පීති හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා  ම්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා. 

341. සුඛ හගකතහි ධම්කමහිකයධම්මා…උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහි
කයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මා
එකෙනඛන්කධන ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා. 

342. කහතූහි ධම්කමහිකයධම්මා…කහතූහිකචව කහතුකෙහිචධම්කමහි
කයධම්මා…කහතූහිකචව කහතු ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා  ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ම්පයුත්තා; එකෙන ඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

343.  කහතුකෙහි කචවනචකහතූහිධම්කමහිකයධම්මා… 
කහතු ම්පයුත්කතහිකචවනචකහතූහිධම්කමහිකයධම්මා…න
කහතු කහතුකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි [නකහතූහි
 කහතුකෙහි(බහූසු)] කයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මා එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

344. ආ කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව ා කවහිච
ධම්කමහිකයධම්මා… ආ කවහිකචවආ ව ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකය
ධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

345. ආ ව ම්පයුත්කතහිකචවකනොචආ කවහිධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි කයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා. 
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346.  ංකයොජකනහි… ගන්කථහි…ඔකඝහි…කයොකගහි…නීවරකණහි…
පරාමාක හිධම්කමහිකයධම්මා…පරාමාක හිකචව පරාමට්කඨහිචධම්කමහි
කයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා  ම්පයුත්තා…කතධම්මා
තීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ම්පයුත්තා; එකෙන 
ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 

347. පරාමා  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා  ම්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා. 

348. චිත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා 
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයා කෙහිචි ම්පයුත්තා. 

349. කචතසිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…චිත්ත ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා… චිත්ත ං ට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකය ධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභූහිධම්කමහිකයධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තීහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන 
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි ම්පයුත්තා. 

350. උපාොකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හිධම්කමහිකය
ධම්මා…කිකලක හිකචව ංකිකලසිකෙහිච ධම්කමහිකයධම්මා…
කිකලක හිකචව ංකිලිට්කඨහිචධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හි කචව
කිකල  ම්පයුත්කතහි චධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොය 
ධාතුයා ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි  ම්පයුත්තා. 

351.  ංකිලිට්කඨහිකචවකනොචකිකලක හිධම්කමහිකයධම්මා…
කිකල  ම්පයුත්කතහිකචවකනොච කිකලක හිධම්කමහිකයධම්මා…
 විතක්කෙහිධම්කමහිකයධම්මා… විචාකරහිධම්කමහි කයධම්මා…
 ප්පීතිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා 
 ම්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධන එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා. 
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352. සුඛ හගකතහි ධම්කමහිකයධම්මා…උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහි
කයධම්මා ම්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා, කතධම්මා
ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි ධාතූහි ම්පයුත්තා? කතධම්මා
එකෙනඛන්කධන ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචි
 ම්පයුත්තා. 

අරූපක්ඛන්ධාචත්තාකරො, මනායතනකමවච; 
විඤ්ඤාණධාතුකයො ත්ත, ද්කව ච්චාචුද්ෙසින්ද්රියා. 

පච්චකයද්වාෙ පො, තකතොඋපරික ොළ ; 
තිකෙසුඅට්ඨකගොච්ඡකෙ, කතචත්තාලී කමවච. 

මහන්තරදුකෙ ත්ත, පොපිට්ඨිදුකෙසුඡ; 
නවම ් පෙ ්ක කත, නිද්කෙක  ඞ්ගහංගතාති. 

 ම්පයුත්කතන ම්පයුත්තපෙනිද්කෙක ොනවකමො. 

10. ෙ මනකයො 

10. විප්පයුත්කතනවිප්පයුත්තපෙනිද්කෙක ො 
353. රූපක්ඛන්කධන කය ධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා

විප්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහි ඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
විප්පයුත්තා? කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

354. කවෙනාක්ඛන්කධනකයධම්මා… ඤ්ඤාක්ඛන්කධනකයධම්මා…
 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධනකය ධම්මා…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධනකයධම්මා…
මනායතකනනකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කප.…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හි ධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

355. චක්ඛායතකනන කයධම්මා…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතකනනකය
ධම්මා… චක්ඛුධාතුයාකයධම්මා…කප.…කඵොට්ඨබ්බධාතුයාකයධම්මා
විප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 
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356. චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මා…කප.…මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා
කයධම්මා… මුෙය ච්කචනකය ධම්මා…මග්ග ච්කචනකයධම්මා
විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

357. නිකරොධ ච්කචන කයධම්මා…චක්ඛුන්ද්රිකයනකයධම්මා…කප.… 
ොයින්ද්රිකයනකයධම්මා..ඉත්ථින්ද්රිකයන කයධම්මා… පුරිසින්ද්රිකයනකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

358. මනින්ද්රිකයන කයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි 
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

359. සුඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…දුක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…
ක ොමන ්සින්ද්රිකයනකය ධම්මා…කෙොමන ්සින්ද්රිකයනකයධම්මා
විප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

360. උකපක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා 
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

361.  ද්ධින්ද්රිකයනකයධම්මා…වීරියින්ද්රිකයනකයධම්මා…
 තින්ද්රිකයනකය ධම්මා… මාධින්ද්රිකයනකයධම්මා…පඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රිකයනකයධම්මා…අඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… අඤ්ඤාතාවින්ද්රිකයනකයධම්මා…අවිජ්ජායකයධම්මා…
අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාකරහි කයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

362.  ඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාකණනකයධම්මා… ළායතනපච්චයා
ඵ ්ක නකයධම්මා… ඵ ් පච්චයාකවෙනායකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධන
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ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

363. කවෙනාපච්චයාතණ්හායකයධම්මා…තණ්හාපච්චයාඋපාොකනන 
කය ධම්මා…ෙම්මභකවනකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා 
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

364. රූපභකවන කයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා… කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිතීහි
ධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

365. අ ඤ්ඤාභකවනකයධම්මා…එෙකවොොරභකවනකයධම්මා…
පරිකෙකවනකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…
කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන  ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

366. අරූපභකවන කයධම්මා…කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤාභකවනකය
ධම්මා…චතුකවොොරභකවනකයධම්මා…ක ොකෙනකය ධම්මා…දුක්කඛන
කයධම්මා…කෙොමන ්ක නකයධම්මා…උපායාක නකයධම්මා… 
 තිපට්ඨාකනනකයධම්මා… ම්මප්පධාකනනකයධම්මා…ඉද්ධිපාකෙනකය
ධම්මා…ඣාකනන කයධම්මා…අප්පමඤ්ඤායකයධම්මා…පඤ්චහි
ඉන්ද්රිකයහිකයධම්මා…පඤ්චහි බකලහිකයධම්මා… ත්තහිකබොජ්ඣඞ්කගහි
කයධම්මා…අරිකයනඅට්ඨඞ්ගිකෙනමග්කගන කයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයා
කෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

367. ඵ ්ක නකය ධම්මා…කවෙනායකයධම්මා… ඤ්ඤායකය
ධම්මා…කචතනායකයධම්මා…චිත්කතනකය ධම්මා…මනසිොකරනකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මා
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

368. අධිකමොක්කඛනකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කත ධම්මා එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිපන්නර හිධාතූහි 
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 
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1. තිෙං 
369. කු කලහි ධම්කමහිකයධම්මා…අකු කලහිධම්කමහිකයධම්මා

විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන 
ඛන්කධනෙ හායතකනහි ක ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

370. සුඛාය කවෙනාය ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…දුක්ඛාය
කවෙනාය  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිපන්නර හි
ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

371. අදුක්ඛමසුඛායකවෙනාය ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධන ෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

372. විපාකෙහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කත ධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

373. විපාෙධම්මධම්කමහිකයධම්මා… ංකිලිට්ඨ ංකිකලසිකෙහි
ධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත
ධම්මාඑකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

374. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමහිකයධම්මා…
අනුපාදින්නුපාොනිකයහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචි ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි
පඤ්චහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

375. අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයහි ධම්කමහිකයධම්මා… 
අ ංකිලිට්ඨඅ ංකිකලසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි
කය ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිඡහිධාතූහි විප්පයුත්තා. 

376.  විතක්ෙ විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි 
කයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහි
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පන්නර හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

377. අවිතක්ෙවිචාරමත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහි 
ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත 
ධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

378. අවිතක්ෙඅවිචාකරහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිඑොයධාතුයා විප්පයුත්තා. 

379. සුඛ හගකතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කත ධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිපන්නර හි
ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

380. උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
එොෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

381. ෙ ් කනන පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…භාවනාය
පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…ෙ ් කනන පහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහි 
කයධම්මා…භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…
ආචයගාමීහිධම්කමහිකයධම්මා…අපචයගාමීහිධම්කමහිකයධම්මා… 
ක ක්කඛහිධම්කමහිකයධම්මා…අක ක්කඛහිධම්කමහිකයධම්මා…
මහග්ගකතහිධම්කමහි කයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මා 
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

382. අප්පමාකණහිධම්කමහිකයධම්මා…පණීකතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාන කෙහිචි 
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිඡහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

383. පරිත්තාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හි 
ධාතූහි විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 
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384. මහග්ගතාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…අප්පමාණාරම්මකණහි
ධම්කමහිකයධම්මා… හීකනහිධම්කමහිකයධම්මා…මිච්ඡත්තනියකතහි
ධම්කමහිකයධම්මා…  ම්මත්තනියකතහිධම්කමහිකයධම්මා…
මග්ගාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා… මග්ගකහතුකෙහිධම්කමහිකය
ධම්මා…මග්ගාධිපතීහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

385. අනුප්පන්කනහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි 
පඤ්චහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

386. අතීතාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…අනාගතාරම්මකණහි
ධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත
ධම්මාඑකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

387. පච්චුප්පන්නාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…
අජ්ඣත්තාරම්මකණහිධම්කමහිකය ධම්මා…බහිද්ධාරම්මකණහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මකණහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි
ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත ධම්මාඑකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා 
කෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

388.  නිෙ ් න ප්පටිකඝහි ධම්කමහිකයධම්මා… අනිෙ ් න ප්පටිකඝහි
ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත
ධම්මාචතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

2. දුෙං 
389. කහතූහි ධම්කමහිකයධම්මා… කහතුකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…

කහතු ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකය ධම්මා…කහතූහිකචව කහතුකෙහිච
ධම්කමහි කයධම්මා… කහතුකෙහි කචවනචකහතූහිධම්කමහිකය ධම්මා…
කහතූහිකචව කහතු ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා…කහතු ම්පයුත්කතහි
කචවනචකහතූහි ධම්කමහිකයධම්මා…නකහතු කහතුකෙහිධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 
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390. අප්පච්චකයහිධම්කමහිකයධම්මා…අ ඞ්ඛකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා… නිෙ ් කනහි ධම්කමහිකයධම්මා… ප්පටිකඝහිධම්කමහිකය
ධම්මා…රූපීහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

391. කලොකුත්තකරහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි
ඡහිධාතූහි විප්පයුත්තා. 

392. ආ කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ ව ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…ආ කවහිකචව ා කවහිච ධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව
ආ ව ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා… ආ ව ම්පයුත්කතහිකචවකනො
චආ කවහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

393. අනා කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ වවිප්පයුත්කතහිඅනා කවහි 
ධම්කමහිකය ධම්මා විප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා… කත
ධම්මාන කෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිඡහිධාතූහි විප්පයුත්තා. 

394.  ංකයොජකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…ගන්කථහිධම්කමහිකය
ධම්මා…ඔකඝහිධම්කමහිකයධම්මා… කයොකගහිධම්කමහිකයධම්මා…
නීවරකණහිධම්කමහිකයධම්මා…පරාමාක හිධම්කමහිකය ධම්මා…
පරාමා  ම්පයුත්කතහිධම්කමහි කයධම්මා…පරාමාක හි කචවපරාමට්කඨහි
චධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…
කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

395. අපරාමට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…පරාමා විප්පයුත්කතහි
අපරාමට්කඨහිධම්කමහිකය ධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචි ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිඡහි
ධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

396.  ාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…චිත්කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…කචතසිකෙහිධම්කමහි කයධම්මා…චිත්ත ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…චිත්ත ං ට්කඨහිධම්කමහිකය ධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකයධම්මා… 
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චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභූහිධම්කමහිකයධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තීහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි 
ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහි ෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි විප්පයුත්තා. 

397. අනාරම්මකණහි [අනුපාදිණ්කණහි(සී.ෙ.)] ධම්කමහිකය ධම්මා…
චිත්තවිප්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…චිත්තවි ං ට්කඨහිධම්කමහිකය 
ධම්මා…උපාොධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා 
විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

398. අනුපාදින්කනහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාන කෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි 
පඤ්චහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

399. උපාොකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හිධම්කමහිකය
ධම්මා…  ංකිලිට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…කිකල  ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා… කිකලක හිකචව ංකිකලසිකෙහිචධම්කමහිකයධම්මා…
කිකලක හිකචව ංකිලිට්කඨහිච ධම්කමහිකයධම්මා… ංකිලිට්කඨහිකචව
කනො චකිකලක හිධම්කමහි කයධම්මා…කිකලක හිකචව
කිකල  ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා… කිකල  ම්පයුත්කතහිකචව
කනොචකිකලක හිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

400. අ ංකිකලසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…කිකල විප්පයුත්කතහි
අ ංකිකලසිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා 
විප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිඡහි
ධාතූහි විප්පයුත්තා. 

401. ෙ ් කනන පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…භාවනාය
පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…ෙ ් කනන පහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහි
කයධම්මා…භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා, 
කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධන 
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
කෙහිචි විප්පයුත්තා. 
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402.  විතක්කෙහිධම්කමහිකයධම්මා… විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිපන්නර හි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

403. අවිතක්කෙහිධම්කමහිකයධම්මා…අවිචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මානකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි එොයධාතුයාවිප්පයුත්තා. 

404.  ප්පීතිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහිධම්කමහිකය 
ධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

405. සුඛ හගකතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහි ධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිපන්නර හි 
ධාතූහි විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

406. උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහි
කයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
එොෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

407. න ොමාවචකරහිධම්කමහිකයධම්මා…අපරියාපන්කනහිධම්කමහි
කයධම්මා…අනුත්තකරහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කත ධම්මානකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි
ඡහිධාතූහිවිප්පයුත්තා. 

408. රූපාවචකරහි ධම්කමහිකයධම්මා…අරූපාවචකරහිධම්කමහිකය
ධම්මා…නියයානිකෙහිධම්කමහිකය ධම්මා…නියකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා… රකණහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහි ෙතිහිධාතූහි
විප්පයුත්තා? කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි 
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

ධම්මායතනංධම්මධාතු, දුක්ඛ ච්චඤ්චජීවිතං; 
 ළායතනංනාමරූපං, චත්තාකරොචමහාභවා. 

ජාතිජරාචමරණං, තිකෙ ්කවකූනවී ති; 
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කගොච්ඡකෙසුචපඤ්ඤා , අට්ඨචූළන්තකරපො. 

මහන්තකරපන්නර , අට්ඨාර තකතොපකර; 
කතවී පෙ තංඑතං,  ම්පකයොකගනලබ්භතීති. 

විප්පයුත්කතනවිප්පයුත්තපෙනිද්කෙක ොෙ කමො. 

11. එොෙ මනකයො 

11.  ඞ්ගහිකතන ම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙනිද්කෙක ො 
409.  මුෙය ච්කචන කයධම්මා…මග්ග ච්කචනකයධම්මා

ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
 ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ම්පයුත්තා? කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන  ත්තහිධාතූහි
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
 ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි 
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

410. ඉත්ථින්ද්රිකයනකයධම්මා…පුරිසින්ද්රිකයනකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
 ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? චතූහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
විප්පයුත්තා. 

411. සුඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…දුක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…
ක ොමන ්සින්ද්රිකයනකය ධම්මා…කෙොමන ්සින්ද්රිකයනකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන  ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
 ඞ්ගහිතා…කප.…කතධම්මාතීහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි ධාතූහි
 ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහි 
විප්පයුත්තා? එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

412. උකපක්ඛින්ද්රිකයන කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා 
ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කතධම්මාතීහි 
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනද්වීහිධාතූහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන 
එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන
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ෙ හායතකනහි පන්නර හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

413.  ද්ධින්ද්රිකයන කයධම්මා…වීරියින්ද්රිකයනකයධම්මා… 
 තින්ද්රිකයනකයධම්මා… මාධින්ද්රිකයනකයධම්මා…පඤ්ඤින්ද්රිකයනකය 
ධම්මා…අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රිකයනකයධම්මා…අඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… අඤ්ඤාතාවින්ද්රිකයනකයධම්මා…අවිජ්ජායකයධම්මා…
අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාකරහි කයධම්මා… ළායතනපච්චයාඵ ්ක නකය
ධම්මා…කවෙනාපච්චයාතණ්හායකයධම්මා… තණ්හාපච්චයාඋපාොකනන
කයධම්මා…ෙම්මභකවනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා 
ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාකතධම්මාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන  ත්තහිධාතූහි ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධන
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි  ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන
එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

414. පරිකෙකවන කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහි
ඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි  ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? චතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහි ධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

415. ක ොකෙනකය ධම්මා…දුක්කඛනකයධම්මා…කෙොමන ්ක නකය
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා ආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
 ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි 
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

416. උපායාක න කයධම්මා… තිපට්ඨාකනනකයධම්මා…
 ම්මප්පධාකනන කයධම්මා… අප්පමඤ්ඤායකයධම්මා…පඤ්චහිඉන්ද්රිකයහි
කයධම්මා…පඤ්චහිබකලහිකය ධම්මා… ත්තහිකබොජ්ඣඞ්කගහි කය
ධම්මා…අරිකයන අට්ඨඞ්ගිකෙනමග්කගනකයධම්මා…ඵ ්ක නකය
ධම්මා…කචතනායකයධම්මා… අධිකමොක්කඛනකයධම්මා…මනසිොකරන
කයධම්මා…කහතූහිධම්කමහිකයධම්මා…කහතූහි කචව කහතුකෙහිච
ධම්කමහිකයධම්මා…කහතූහිකචවකහතු ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකය 
ධම්මා…ආ කවහිධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව ා කවහිචධම්කමහි
කයධම්මා… ආ කවහිකචවආ ව ම්පයුත්කතහි චධම්කමහිකයධම්මා…
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 ංකයොජකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…ගන්කථහිධම්කමහිකයධම්මා…ඔකඝහි
ධම්කමහිකයධම්මා… කයොකගහිධම්කමහිකයධම්මා…නීවරකණහිධම්කමහි
කයධම්මා…පරාමාක හිධම්කමහිකය ධම්මා…උපාොකනහිධම්කමහිකය
ධම්මා…කිකලක හිධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හිකචව  ංකිකලසිකෙහි
චධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හිකචව ංකිලිට්කඨහිචධම්කමහිකය 
ධම්මා…කිකලක හිකචවකිකල  ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහන  ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
 ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහි ඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ම්පයුත්තා? කතධම්මාතීහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි
 ම්පයුත්තා; එකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචි
 ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි 
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

ද්කව ච්චාපන්නරසින්ද්රියා, එොෙ පටිච්චපො; 
උද්ධංපුනඑොෙ , කගොච්ඡෙපෙකමත්ථතිං විධාති. 

 ඞ්ගහිකතන ම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙනිද්කෙක ොඑොෙ කමො. 

12. ද්වාෙ මනකයො 

12.  ම්පයුත්කතන ඞ්ගහිතා ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ො 
417. කවෙනාක්ඛන්කධන කය ධම්මා… ඤ්ඤාක්ඛන්කධනකයධම්මා…

 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධනකයධම්මා ම්පයුත්තා, කත ධම්මාෙතිහිඛන්කධහි
ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි ඞ්ගහිතා? කතධම්මාතීහි ඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහි අට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහි
ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

418. විඤ්ඤාණක්ඛන්කධනකයධම්මා…මනායතකනනකයධම්මා…
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාකය ධම්මා…කප.…මකනොධාතුයාකයධම්මා…
මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මා ම්පයුත්තා…කප.… කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
ද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

419.  මුෙය ච්කචනකයධම්මා…මග්ග ච්කචනකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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420. මනින්ද්රිකයනකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොය ධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? ද්වීහි
ඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

421. සුඛින්ද්රිකයන කයධම්මා…දුක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා… 
ක ොමන ්සින්ද්රිකයනකයධම්මා…කෙොමන ්සින්ද්රිකයනකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…, කත ධම්මාතීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

422. උකපක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහි ද්වීහායතකනහි ත්තහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහි
ඛන්කධහිෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

423.  ද්ධින්ද්රිකයන කයධම්මා…වීරියින්ද්රිකයනකයධම්මා… 
 තින්ද්රිකයනකයධම්මා… මාධින්ද්රිකයනකයධම්මා…පඤ්ඤින්ද්රිකයනකය 
ධම්මා…අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රිකයනකයධම්මා…අඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා… අඤ්ඤාතාවින්ද්රිකයනකයධම්මා…අවිජ්ජායකයධම්මා…
අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාකරහි කයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

424.  ඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාකණනකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මා
තීහිඛන්කධහි එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
ද්වීහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

425.  ළායතනපච්චයා ඵ ්ක නකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මා 
චතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙන ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

426. ඵ ් පච්චයාකවෙනායකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහි
ඛන්කධහි ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

427. කවෙනාපච්චයාතණ්හායකයධම්මා…තණ්හාපච්චයාඋපාොකනන 
කය ධම්මා…ෙම්මභකවන කයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි 
ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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428. ක ොකෙනකය ධම්මා…දුක්කඛනකයධම්මා…කෙොමන ්ක නකය
ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහි ඛන්කධහිෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

429. උපායාක න කයධම්මා… තිපට්ඨාකනනකයධම්මා…
 ම්මප්පධාකනනකයධම්මා ම්පයුත්තා…කත ධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

430. ඉද්ධිපාකෙනකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි ඛන්කධහි 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහි
ඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

431. ඣාකනනකය ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහි
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

432. අප්පමඤ්ඤායකයධම්මා…පඤ්චහිඉන්ද්රිකයහිකයධම්මා…
පඤ්චහිබකලහිකය ධම්මා… ත්තහිකබොජ්ඣඞ්කගහිකයධම්මා…අරිකයන
අට්ඨඞ්ගිකෙනමග්කගනකයධම්මා  ම්පයුත්තා…කත ධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

433. ඵ ්ක නකය ධම්මා…කචතනායකයධම්මා…මනසිොකරනකය
ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

434. කවෙනායකය ධම්මා… ඤ්ඤායකයධම්මා ම්පයුත්තා…කත
ධම්මාතීහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි අට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? ද්වීහිඛන්කධහි ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

435. චිත්කතන කයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? ද්වීහි
ඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි  ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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436. අධිකමොක්කඛනකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිතීහි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිපන්නර හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

437. සුඛාය කවෙනාය ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…දුක්ඛාය
කවෙනාය  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…අදුක්ඛමසුඛායකවෙනාය
 ම්පයුත්කතහිධම්කමහි කයධම්මා… විතක්ෙ විචාකරහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අවිතක්ෙවිචාරමත්කතහිධම්කමහි කයධම්මා…පීති හගකතහි
ධම්කමහි කයධම්මා…සුඛ හගකතහි ධම්කමහිකයධම්මා…
උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මා එකෙන
ඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
චතූහිඛන්කධහි එොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

438. කහතූහි ධම්කමහිකයධම්මා…කහතූහිකචව කහතුකෙහිචධම්කමහි
කයධම්මා…කහතූහිකචව කහතු ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

439.  කහතුකෙහි කචවනචකහතූහිධම්කමහිකයධම්මා…
කහතු ම්පයුත්කතහිකචවනචකහතූහිධම්කමහිකය ධම්මා…න
කහතු කහතුකෙහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙන
ඛන්කධන එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි  ත්තර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

440. ආ කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව ා කවහිච
ධම්කමහිකයධම්මා… ආ කවහිකචවආ ව ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකය
ධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

441. ආ ව ම්පයුත්කතහිකචවකනොචආ කවහිධම්කමහිකයධම්මා 
 ම්පයුත්තා…කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා 
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

442.  ංකයොජකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…ගන්කථහිධම්කමහිකය
ධම්මා…ඔකඝහිධම්කමහිකයධම්මා… කයොකගහිධම්කමහිකයධම්මා…
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නීවරකණහිධම්කමහි කයධම්මා… පරාමාක හිධම්කමහිකයධම්මා…
පරාමාක හිකචවපරාමට්කඨහිචධම්කමහිකයධම්මා  ම්පයුත්තා…කත
ධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

443. පරාමා  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මා
එකෙනඛන්කධන එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි  ත්තර හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

444. චිත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහිඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
ද්වීහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

445. කචතසිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…චිත්ත ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…චිත්ත ං ට්කඨහි ධම්කමහිකයධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකයධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභූහිධම්කමහිකය ධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තීහි ධම්කමහිකයධම්මා  ම්පයුත්තා…කත
ධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි 
අ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

446. උපාොකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හිධම්කමහිකය
ධම්මා…කිකලක හි කචව ංකිකලසිකෙහිචධම්කමහිකයධම්මා…
කිකලක හිකචව ංකිලිට්කඨහිචධම්කමහිකය ධම්මා…කිකලක හිකචව
කිකල  ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා ම්පයුත්තා…කත ධම්මාචතූහි
ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

447.  ංකිලිට්කඨහිකචවකනොචකිකලක හිධම්කමහිකයධම්මා…
කිකල  ම්පයුත්කතහිකචවකනොච කිකලක හිධම්කමහිකයධම්මා…
 විතක්කෙහිධම්කමහිකයධම්මා… විචාකරහිධම්කමහි කයධම්මා…
 ප්පීතිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා… 
සුඛ හගකතහිධම්කමහි කයධම්මා…උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකය ධම්මා
 ම්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි 
 ඞ්ගහිතා? කතධම්මාඑකෙනඛන්කධනඑකෙනායතකනනඑොයධාතුයා
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහිඑොෙ හායතකනහි ත්තර හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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රූපක්ඛන්ධාචත්තාකරො, මනායතනකමවච; 
විඤ්ඤාණධාතුකයො ත්ත, ද්කව ච්චාචුද්ෙසින්ද්රියා. 

පච්චකයද්වාෙ පො, තකතොඋපරික ොළ ; 
තිකෙසුඅට්ඨකගොච්ඡකෙ, කතචත්තාලී කමවච. 

මහන්තරදුකෙ ත්ත, පොපිට්ඨිදුකෙසුඡ; 
නවම ් පෙ ්ක කත, නිද්කෙක  ඞ්ගහංගතාති. 

 ම්පයුත්කතන ඞ්ගහිතා ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ොද්වාෙ කමො. 

13. කතර මනකයො 

13. අ ඞ්ගහිකතන ම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙනිද්කෙක ො 
448. රූපක්ඛන්කධන කයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා

ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහි
ඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි  ම්පයුත්තා? කතධම්මාතීහිඛන්කධහි
 ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයා කෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

449. ධම්මායතකනනකයධම්මා…ධම්මධාතුයාකයධම්මා…
ඉත්ථින්ද්රිකයනකයධම්මා… පුරිසින්ද්රිකයනකයධම්මා…ජීවිතින්ද්රිකයනකය
ධම්මා…විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූකපනකයධම්මා…අ ඤ්ඤාභකවනකය
ධම්මා…එෙකවොොරභකවනකයධම්මා…ජාතියාකය ධම්මා…ජරායකය
ධම්මා…මරකණනකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා…කප.…කත
ධම්මාතීහිඛන්කධහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
 ම්පයුත්තා.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
විප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

450. අරූපභකවන කයධම්මා…කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤාභකවනකය
ධම්මා…චතුකවොොරභකවනකයධම්මා…ඉද්ධිපාකෙන කයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන 
අ ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි ධාතූහි
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි? ෙතිහිවිප්පයුත්තා? චතූහි ඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 
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451. කු කලහි ධම්කමහිකයධම්මා…අකු කලහිධම්කමහිකයධම්මා…
සුඛායකවෙනාය ම්පයුත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මා…දුක්ඛායකවෙනාය
 ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා… අදුක්ඛමසුඛායකවෙනාය ම්පයුත්කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා…විපාකෙහිධම්කමහිකය ධම්මා…විපාෙධම්මධම්කමහි
කයධම්මා…අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයහි ධම්කමහිකයධම්මා…
 ංකිලිට්ඨ ංකිකලසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා… අ ංකිලිට්ඨඅ ංකිකලසිකෙහි
ධම්කමහිකයධම්මා… විතක්ෙ විචාකරහිධම්කමහිකය ධම්මා…
අවිතක්ෙවිචාරමත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහිධම්කමහිකය 
ධම්මා…සුඛ හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා…උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහි
කයධම්මා… ෙ ් කනනපහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…භාවනාය
පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා… ෙ ් කනනපහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහි
කයධම්මා…භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහි කයධම්මා…
ආචයගාමීහිධම්කමහිකයධම්මා…අපචයගාමීහිධම්කමහිකයධම්මා… 
ක ක්කඛහිධම්කමහිකයධම්මා…අක ක්කඛහිධම්කමහිකයධම්මා…
මහග්ගකතහිධම්කමහි කයධම්මා…අප්පමාකණහිධම්කමහිකයධම්මා…
පරිත්තාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා… මහග්ගතාරම්මකණහිධම්කමහිකය 
ධම්මා…අප්පමාණාරම්මකණහි ධම්කමහිකයධම්මා…හීකනහිධම්කමහිකය
ධම්මා…පණීකතහිධම්කමහිකයධම්මා… මිච්ඡත්තනියකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා… ම්මත්තනියකතහිධම්කමහිකයධම්මා… මග්ගාරම්මකණහිධම්කමහි
කයධම්මා…මග්ගකහතුකෙහිධම්කමහිකයධම්මා… මග්ගාධිපතීහිධම්කමහි
කයධම්මා…අතීතාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා… අනාගතාරම්මකණහි
ධම්කමහිකයධම්මා…පච්චුප්පන්නාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා… 
අජ්ඣත්තාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…බහිද්ධාරම්මකණහිධම්කමහිකය
ධම්මා… අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා… කහතුකෙහි
ධම්කමහිකයධම්මා… කහතු ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…
 කහතුකෙහිකචවනචකහතූහිධම්කමහිකය ධම්මා…කහතු ම්පයුත්කතහි
කචවනචකහතූහිධම්කමහිකයධම්මා…නකහතු කහතුකෙහි ධම්කමහිකය
ධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා
ධාතු ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි 
ධාතූහි ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහිවිප්පයුත්තා? චතූහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනන  ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොය
ධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

452. රූපීහි ධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන අ ඞ්ගහිතා…කතධම්මාතීහි
ඛන්කධහි ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.
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ෙතිහිවිප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි ෙ හිධාතූහි විප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනන එොයධාතුයාකෙහිචිවිප්පයුත්තා. 

453. අරූපීහි ධම්කමහිකයධම්මා…කලොකුත්තකරහිධම්කමහිකයධම්මා…
අනා කවහිධම්කමහිකය ධම්මා…ආ ව ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…
ආ වවිප්පයුත්කතහිකචවකනොචආ කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…
ආ වවිප්පයුත්කතහිඅනා කවහිධම්කමහිකයධම්මා…අ ංකයොජනිකයහි 
ධම්කමහිකයධම්මා…අගන්ථනිකයහිධම්කමහිකයධම්මා…අකනොඝනිකයහි
ධම්කමහිකය ධම්මා…අකයොගනිකයහිධම්කමහිකයධම්මා…අනීවරණිකයහි
ධම්කමහිකයධම්මා… අපරාමට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…
පරාමා  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා… පරාමා විප්පයුත්කතහි
අපරාමට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා… ාරම්මකණහිධම්කමහිකය ධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? චතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි
විප්පයුත්තා. 

454. අනාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…කනොචිත්කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා… චිත්තවිප්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා … චිත්තවි ං ට්කඨහි
ධම්කමහිකයධම්මා…චිත්ත මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකයධම්මා… චිත්ත හභූහි
ධම්කමහිකයධම්මා…චිත්තානුපරිවත්තීහිධම්කමහිකයධම්මා… බාහිකරහි
ධම්කමහිකයධම්මා…උපාොධම්කමහිකයධම්මාඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා 
ආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාධාතු ඞ්කගනඅ ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහි
ඛන්කධහි ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි ම්පයුත්තා? කතධම්මාතීහිඛන්කධහි 
 ම්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි ම්පයුත්තා.ෙතිහි
විප්පයුත්තා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිවිප්පයුත්තා; 
එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි විප්පයුත්තා. 

455. අනුපාොනිකයහිධම්කමහිකයධම්මා…උපාොන ම්පයුත්කතහි
ධම්කමහිකයධම්මා… උපාොන ම්පයුත්කතහිකචවකනොචඋපාොකනහි
ධම්කමහිකයධම්මා… උපාොනවිප්පයුත්කතහිඅනුපාොනිකයහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අ ංකිකලසිකෙහිධම්කමහි කයධම්මා…අ ංකිලිට්කඨහිධම්කමහි
කයධම්මා…කිකල  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකය ධම්මා… ංකිලිට්කඨහිකචව
කනොචකිකලක හි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකල  ම්පයුත්කතහිකචවකනොච
කිකලක හි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකල විප්පයුත්කතහිඅ ංකිකලසිකෙහි
ධම්කමහිකයධම්මා… ෙ ් කනනපහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…
භාවනායපහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා… ෙ ් කනනපහාතබ්බකහතුකෙහි
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ධම්කමහිකයධම්මා…භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහි කයධම්මා…
 විතක්කෙහිධම්කමහිකයධම්මා… විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා… 
 ප්පීතිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහිධම්කමහිකයධම්මා…
සුඛ හගකතහි ධම්කමහිකයධම්මා…උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…නොමාවචකරහිධම්කමහිකය ධම්මා…රූපාවචකරහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අරූපාවචකරහිධම්කමහිකයධම්මා… අපරියාපන්කනහිධම්කමහිකය
ධම්මා…නියයානිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා … නියකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අනුත්තකරහිධම්කමහිකයධම්මා…  රකණහිධම්කමහිකයධම්මා
ඛන්ධ ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතාආයතන ඞ්ගකහනඅ ඞ්ගහිතා ධාතු ඞ්ගකහන
අ ඞ්ගහිතා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි 
 ම්පයුත්තාති? නත්ථි.ෙතිහි විප්පයුත්තා? චතූහිඛන්කධහි එකෙනායතකනන
 ත්තහිධාතූහිවිප්පයුත්තා; එකෙනායතකනනඑොයධාතුයාකෙහිචි 
විප්පයුත්තා. 

රූපඤ්චධම්මායතනංධම්මධාතු, ඉත්ථිපුමංජීවිතංනාමරූපං; 
ද්කවභවාජාතිජරාමච්චුරූපං, අනාරම්මණංකනොචිත්තංචිත්කතන 
විප්පයුත්තං. 

වි ං ට්ඨං මුට්ඨාන හභු, අනුපරිවත්තිබාහිරංඋපාො; 
ද්කවවි කයොඑ නකයොසුබුද්කධොති. 

අ ඞ්ගහිකතන ම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙනිද්කෙක ොකතර කමො. 

14. චුද්ෙ මනකයො 

14. විප්පයුත්කතන ඞ්ගහිතා ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ො 

1. ඛන්ධාදි 
456. රූපක්ඛන්කධන කය ධම්මාවිප්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහිඛන්කධහි

ෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා? කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

457. කවෙනාක්ඛන්කධනකයධම්මා… ඤ්ඤාක්ඛන්කධනකයධම්මා…
 ඞ්ඛාරක්ඛන්කධනකය ධම්මා…විඤ්ඤාණක්ඛන්කධනකයධම්මා…
මනායතකනනකයධම්මා…මනින්ද්රිකයනකය ධම්මාවිප්පයුත්තා, කතධම්මා
ෙතිහිඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා? කතධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාඑකෙනඛන්කධනඑොෙ හායතකනහි 
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එොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනන ත්තහි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

458. චක්ඛායතකනන කයධම්මා…කප.…කඵොට්ඨබ්බායතකනනකය
ධම්මා… චක්ඛුධාතුයාකයධම්මා…කප.…කඵොට්ඨබ්බධාතුයාකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කප.…කත ධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

459. චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මා…ක ොතවිඤ්ඤාණධාතුයා කය
ධම්මා… ඝානවිඤ්ඤාණධාතුයා කයධම්මා…ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුයාකය 
ධම්මා…ොයවිඤ්ඤාණධාතුයාකයධම්මා…මකනොධාතුයාකයධම්මා…
මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාකය ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහි, 
එොයධාතුයාඅ ඞ්ගහිතා. 

2.  ච්චාදි 
460. දුක්ඛ ච්කචන කයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහි

ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන 
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

461.  මුෙය ච්කචනකයධම්මා…මග්ග ච්කචනකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

462. නිකරොධ ච්කචනකයධම්මා…චක්ඛුන්ද්රිකයනකයධම්මා … 
ොයින්ද්රිකයනකයධම්මා…ඉත්ථින්ද්රිකයනකයධම්මා…පුරිසින්ද්රිකයනකය 
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි 
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

463. සුඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…දුක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මා…
ක ොමන ්සින්ද්රිකයනකය ධම්මා…කෙොමන ්සින්ද්රිකයනකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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464. උකපක්ඛින්ද්රිකයනකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිකතර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? න කෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි
පඤ්චහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

465.  ද්ධින්ද්රිකයන කයධම්මා…වීරියින්ද්රිකයනකයධම්මා… 
 තින්ද්රිකයනකයධම්මා… මාධින්ද්රිකයනකයධම්මා…පඤ්ඤින්ද්රිකයනකය 
ධම්මා…අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රිකයනකයධම්මා… අඤ්ඤින්ද්රිකයනකය
ධම්මා…අඤ්ඤාතාවින්ද්රිකයනකයධම්මා…අවිජ්ජායකය ධම්මා…
අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාකරහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං 
ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි ධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි ආයතකනහින
ොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

466.  ඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාකණනකයධම්මා… ළායතනපච්චයා
ඵ ්ක නකයධම්මා… ඵ ් පච්චයාකවෙනායකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත
ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා එකෙනඛන්කධනඑොෙ හායතකනහි
එොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහි ඛන්කධහි
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

467. කවෙනාපච්චයාතණ්හායකයධම්මා…තණ්හාපච්චයාඋපාොකනන
කයධම්මා…ෙම්මභකවනකය ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහින
ොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

468. උපපත්තිභකවනකයධම්මා… ඤ්ඤාභකවනකයධම්මා…
පඤ්චකවොොරභකවනකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිතීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහිපන්නර හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

469. ොමභකවන කයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහි පඤ්චහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිකතර හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

470. රූපභකවනකය ධම්මා…අ ඤ්ඤාභකවනකයධම්මා…
එෙකවොොරභකවනකයධම්මා…පරිකෙකවනකයධම්මා විප්පයුත්තා…කත



අභිධම්මපිටකෙ  ධාතුෙථාපාළි 

76 

පටුන 

ධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

471. අරූපභකවන කයධම්මා…කනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤාභකවනකය
ධම්මා…චතුකවොොරභකවනකය ධම්මා…ක ොකෙනකයධම්මා…දුක්කඛන
කයධම්මා…කෙොමන ්ක නකයධම්මා…උපායාක නකය ධම්මා…
 තිපට්ඨාකනනකයධම්මා… ම්මප්පධාකනනකයධම්මා…ඉද්ධිපාකෙනකය
ධම්මා… ඣාකනනකයධම්මා…අප්පමඤ්ඤායකයධම්මා…පඤ්චහි
ඉන්ද්රිකයහිකයධම්මා… පඤ්චහිබකලහිකයධම්මා …  ත්තහි
කබොජ්ඣඞ්කගහිකයධම්මා… අරිකයනඅට්ඨඞ්ගිකෙනමග්කගනකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

3. ඵ ් ාදි ත්තෙං 
472. ඵ ්ක නකය ධම්මා…කවෙනායකයධම්මා… ඤ්ඤායකය

ධම්මා…කචතනායකයධම්මා…චිත්කතනකය ධම්මා…මනසිොකරනකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා එකෙන 
ඛන්කධනඑොෙ හායතකනහිඑොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? 
චතූහිඛන්කධහිඑකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

473. අධිකමොක්කඛනකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි ත්තර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි
එොයධාතුයාඅ ඞ්ගහිතා. 

4. තිෙං 
474. කු කලහි ධම්කමහිකයධම්මා…අකු කලහිධම්කමහිකයධම්මා…

සුඛායකවෙනාය ම්පයුත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මා…දුක්ඛායකවෙනාය
 ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහින
ොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

475. අබයාෙකතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහි ද්වීහායතකනහි ද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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476. අදුක්ඛමසුඛාය කවෙනාය ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා… 
විපාකෙහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං ඛන්ධකතො
ඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිකතර හිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි පඤ්චහිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

477. විපාෙධම්මධම්කමහිකයධම්මා… ංකිලිට්ඨ ංකිකලසිකෙහි
ධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා
පඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

478. කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමහිකයධම්මා…
අනුපාදින්නුපාොනිකයහිධම්කමහිකය ධම්මා…අනුපාදින්නඅනුපාොනිකයහි
ධම්කමහිකයධම්මා…අ ංකිලිට්ඨඅ ංකිකලසිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහි ධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි 
අ ඞ්ගහිතා. 

479. උපාදින්නුපාොනිකයහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
චතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිතීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි පන්නර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

480. අ ංකිලිට්ඨ ංකිකලසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත
ධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

481.  විතක්ෙ විචාකරහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත ධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වා පඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහි
 ත්තර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි න
කෙහිචිආයතකනහිඑොයධාතුයාඅ ඞ්ගහිතා. 

482. අවිතක්ෙවිචාරමත්කතහි ධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහි 
ධම්කමහිකයධම්මා…සුඛ හගකතහිධම්කමහි කයධම්මා විප්පයුත්තා…කත
ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි න
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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483. අවිතක්ෙඅවිචාකරහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
චතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිතීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි පන්නර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

484. උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිකතර හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිපඤ්චහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

485. ෙ ් කනන පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…භාවනාය
පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…ෙ ් කනන පහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහි
කයධම්මා…භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහිකයධම්මා… 
ආචයගාමීහි ධම්කමහිකයධම්මා…අපචයගාමීහිධම්කමහිකයධම්මා… 
ක ක්කඛහිධම්කමහිකයධම්මා…අක ක්කඛහිධම්කමහිකයධම්මා…
මහග්ගකතහිධම්කමහි කයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචිආයතකනහින
ොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

486. කනව ෙ ් කනනනභාවනායපහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…
කනවෙ ් කනනනභාවනාය පහාතබ්බකහතුකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…
කනවාචයගාමිනාපචයගාමීහි ධම්කමහිකයධම්මා…කනවක ක්ඛනාක ක්කඛහි
ධම්කමහිකයධම්මා…පරිත්කතහිධම්කමහි කයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත
ධම්මා චතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

487. අප්පමාකණහි ධම්කමහිකයධම්මා…පණීකතහිධම්කමහිකය 
විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

488. පරිත්තාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිද්වාෙ හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහින කෙහිචි
ආයතකනහිඡහිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

489. මහග්ගතාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…අප්පමාණාරම්මකණහි
ධම්කමහිකයධම්මා… හීකනහිධම්කමහිකයධම්මා…මිච්ඡත්තනියකතහි
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ධම්කමහිකයධම්මා…  ම්මත්තනියකතහිධම්කමහිකයධම්මා…
මග්ගාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා… මග්ගකහතුකෙහිධම්කමහිකය
ධම්මා…මග්ගාධිපතීහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි න
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

490. මජ්ඣිකමහි ධම්කමහිකයධම්මා…අනියකතහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

491. උප්පන්කනහිධම්කමහිකයධම්මා…අනුප්පන්කනහිධම්කමහිකය
ධම්මා…උප්පාදීහි ධම්කමහිකයධම්මා…අතීකතහිධම්කමහිකයධම්මා…
අනාගකතහිධම්කමහිකයධම්මා… පච්චුප්පන්කනහිධම්කමහිකයධම්මා…
අජ්ඣත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා… බහිද්ධාහිධම්කමහිකයධම්මා…
 නිෙ ් න ප්පටිකඝහිධම්කමහිකයධම්මා… අනිෙ ් න ප්පටිකඝහිධම්කමහි
කයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහි ෙ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

492. අතීතාරම්මකණහි ධම්කමහිකයධම්මා…අනාගතාරම්මකණහි
ධම්කමහි කයධම්මා…අජ්ඣත්තාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…
බහිද්ධාරම්මකණහිධම්කමහි කයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහින
ොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

493. පච්චුප්පන්නාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මකණහිධම්කමහි කයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි ද්වාෙ හායතකනහිද්වාෙ හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහි නකෙහිචි
ආයතකනහිඡහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

5. දුෙං 
494. කහතූහි ධම්කමහිකයධම්මා… කහතුකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…

කහතු ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකය ධම්මා…කහතූහිකචව කහතුකෙහිච
ධම්කමහිකයධම්මා… කහතුකෙහිකචවනචකහතූහි ධම්කමහිකයධම්මා…
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කහතූහිකචවකහතු ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා… කහතු ම්පයුත්කතහි 
කචවනචකහතූහිධම්කමහිකයධම්මා…න කහතු කහතුකෙහිධම්කමහිකය
ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාපඤ්චහි
ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? 
නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහි නොහිචි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

495. අකහතුකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…කහතුවිප්පයුත්කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…නකහතුඅකහතුකෙහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
චතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

496. අප්පච්චකයහිධම්කමහිකයධම්මා…අ ඞ්ඛකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා… නිෙ ් කනහි ධම්කමහිකයධම්මා… ප්පටිකඝහිධම්කමහිකය
ධම්මා…රූපීහිධම්කමහිකයධම්මා… කලොකුත්තකරහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි
අ ඞ්ගහිතා. 

497. කලොකිකයහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

498. ආ කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ ව ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…ආ කවහිකචව ා කවහිච ධම්කමහිකයධම්මා…ආ කවහිකචව
ආ ව ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා… ආ ව ම්පයුත්කතහිකචවකනො
චආ කවහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා අ ඞ්ඛතං ඛන්ධකතො
ඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි ආයතකනහි නොහිචි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

499.  ා කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ වවිප්පයුත්කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා… ා කවහිකචවකනොච ආ කවහිධම්කමහිකයධම්මා…
ආ වවිප්පයුත්කතහි ා කවහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මා
චතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? 
එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

500. අනා කවහි ධම්කමහිකයධම්මා…ආ වවිප්පයුත්කතහිඅනා කවහි
ධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහිද්වීහායතකනහි
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අට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහි
ෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

501.  ංකයොජකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…ගන්කථහිධම්කමහිකය
ධම්මා…ඔකඝහිධම්කමහිකයධම්මා… කයොකගහිධම්කමහිකයධම්මා…
නීවරකණහිධම්කමහිකයධම්මා…පරාමාක හිධම්කමහිකය ධම්මා…
පරාමා  ම්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා…පරාමාක හිකචවපරාමට්කඨහි
ච ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො
ඨකපත්වාපඤ්චහි ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.
ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචි
ධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

502. පරාමට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…පරාමා විප්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා… පරාමට්කඨහිකචවකනොචපරාමාක හිධම්කමහිකයධම්මා…
පරාමා විප්පයුත්කතහි පරාමට්කඨහිධම්කමහිකය ධම්මා විප්පයුත්තා…කත
ධම්මාචතූහි ඛන්කධහිද්වීහායතකනහි ද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි
අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

503. අපරාමට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…පරාමා විප්පයුත්කතහි
අපරාමට්කඨහිධම්කමහිකය ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

504.  ාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…චිත්කතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…කචතසිකෙහිධම්කමහි කයධම්මා…චිත්ත ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා…චිත්ත ං ට්කඨහිධම්කමහිකය ධම්මා…
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාකනහිධම්කමහිකයධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨාන හභූහිධම්කමහිකයධම්මා… 
චිත්ත ං ට්ඨ මුට්ඨානානුපරිවත්තීහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කත
ධම්මා අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාඑකෙනඛන්කධනඑොෙ හායතකනහි
එොෙ හිධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? චතූහිඛන්කධහි
එකෙනායතකනන ත්තහිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

505. අනාරම්මකණහිධම්කමහිකයධම්මා…චිත්තවිප්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා… චිත්ත ං ට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…උපාොධම්කමහිකය
ධම්මා…අනුපාදින්කනහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහි ෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 
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506. උපාදින්කනහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි 
ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිතීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිපන්නර හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

507. උපාොකනහි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හිධම්කමහිකය
ධම්මා…  ංකිලිට්කඨහිධම්කමහිකයධම්මා…කිකල  ම්පයුත්කතහිධම්කමහි
කයධම්මා… කිකලක හිකචව ංකිකලසිකෙහිචධම්කමහිකයධම්මා…
කිකලක හිකචව ංකිලිට්කඨහිච ධම්කමහිකයධම්මා… ංකිලිට්කඨහිකචව
කනොචකිකලක හිධම්කමහිකයධම්මා…කිකලක හි කචව
කිකල  ම්පයුත්කතහිචධම්කමහිකයධම්මා…කිකල  ම්පයුත්කතහිකචව
කනොච කිකලක හිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං 
ඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හි ධාතූහි
 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහින
ොහිචි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

508.  ංකිකලසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…අ ංකිලිට්කඨහිධම්කමහිකය
ධම්මා… කිකල විප්පයුත්කතහිධම්කමහිකයධම්මා… ංකිකලසිකෙහිකචව
කනොචකිකලක හිධම්කමහි කයධම්මා…කිකල විප්පයුත්කතහි
 ංකිකලසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා… කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

509. අ ංකිකලසිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…කිකල විප්පයුත්කතහි 
අ ංකිකලසිකෙහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිඅට්ඨහිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධන ෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

510. ෙ ් කනන පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…භාවනාය
පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…ෙ ් කනන පහාතබ්බකහතුකෙහි ධම්කමහි
කයධම්මා…භාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි ඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි 
ඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

511. නෙ ් කනන පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…නභාවනාය
පහාතබ්කබහිධම්කමහිකයධම්මා…න ෙ ් කනනපහාතබ්බකහතුකෙහි
ධම්කමහිකයධම්මා…නභාවනායපහාතබ්බකහතුකෙහිධම්කමහි කයධම්මා 
විප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි
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පටුන 

 ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන ෙ හායතකනහික ොළ හි
ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

512.  විතක්කෙහිධම්කමහිකයධම්මා… විචාකරහිධම්කමහිකයධම්මා
විප්පයුත්තා…කත ධම්මාඅ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහි
ද්වාෙ හායතකනහි ත්තර හි ධාතූහි ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි
ඛන්කධහින කෙහිචිආයතකනහිඑොයධාතුයා අ ඞ්ගහිතා. 

513.  ප්පීතිකෙහිධම්කමහිකයධම්මා…පීති හගකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…සුඛ හගකතහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතොඨකපත්වාපඤ්චහි ඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහි
අට්ඨාර හිධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචි ඛන්කධහින
කෙහිචිආයතකනහිනොහිචිධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

514. උකපක්ඛා හගකතහිධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මා
අ ඞ්ඛතංඛන්ධකතො ඨකපත්වාපඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිකතර හි
ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචි
ආයතකනහිපඤ්චහිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

515. ොමාවචකරහි ධම්කමහිකයධම්මා…පරියාපන්කනහිධම්කමහිකය
ධම්මා… උත්තකරහිධම්කමහිකය ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහික ොළ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

516. න ොමාවචකරහිධම්කමහිකයධම්මා…අපරියාපන්කනහිධම්කමහි
කයධම්මා…අනුත්තකරහි ධම්කමහිකයධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාචතූහි
ඛන්කධහිද්වීහායතකනහිඅට්ඨහි ධාතූහි ඞ්ගහිතා.ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? එකෙන
ඛන්කධනෙ හායතකනහිෙ හිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

517. රූපාවචකරහි ධම්කමහිකයධම්මා…අරූපාවචකරහිධම්කමහිකය
ධම්මා…නියයානිකෙහිධම්කමහිකය ධම්මා…නියකතහිධම්කමහිකයධම්මා 
…  රකණහිධම්කමහිකය ධම්මාවිප්පයුත්තා…කතධම්මාඅ ඞ්ඛතං
ඛන්ධකතොඨකපත්වා පඤ්චහිඛන්කධහිද්වාෙ හායතකනහිඅට්ඨාර හිධාතූහි
 ඞ්ගහිතා. ෙතිහිඅ ඞ්ගහිතා? නකෙහිචිඛන්කධහිනකෙහිචිආයතකනහින
ොහිචිධාතූහි අ ඞ්ගහිතා. 

518. න රූපාවචකරහිධම්කමහිකයධම්මා…නඅරූපාවචකරහිධම්කමහි
කයධම්මා…අනියයානිකෙහි ධම්කමහිකයධම්මා…අනියකතහිධම්කමහිකය
ධම්මා…අරකණහිධම්කමහිකයධම්මා විප්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහි
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පටුන 

ඛන්කධහිෙතිහායතකනහිෙතිහි ධාතූහි ඞ්ගහිතා? කතධම්මාචතූහිඛන්කධහි
ද්වීහායතකනහිද්වීහිධාතූහි  ඞ්ගහිතා.ෙතිහි අ ඞ්ගහිතා? එකෙනඛන්කධන
ෙ හායතකනහික ොළ හි ධාතූහිඅ ඞ්ගහිතා. 

ධම්මායතනංධම්මධාතු, අථජීවිතංනාමරූපං; 
 ළායතනංජාතිජරාමතං, ද්කවචතිකෙනලබ්භකර. 

පඨමන්තකර ත්තච, කගොච්ඡකෙෙ අපරන්කත; 
චුද්ෙ ඡචමත්ථකෙ, ඉච්කචකත ත්තචත්තාලී ධම්මා; 
 මුච්කඡකෙනලබ්භන්ති, කමොඝපුච්ඡකෙනචාති. 

විප්පයුත්කතන ඞ්ගහිතා ඞ්ගහිතපෙනිද්කෙක ොචුද්ෙ කමො. 

ධාතුෙථාපෙරණංනිට්ඨිතං. 
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