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පටුන 

නකමොත ් භගවකතොඅ හකතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

අභිධම්මපිටකෙ 

පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාළි 

මාතිො 

1. එෙෙඋද්කෙක ො 
1. ඡ පඤ්ඤත්තිකයො – ඛන්ධපඤ්ඤත්ති, ආයතනපඤ්ඤත්ති, 

ධාතුපඤ්ඤත්ති,  ච්චපඤ්ඤත්ති, ඉන්ද්රියපඤ්ඤත්ති, පුග්ගලපඤ්ඤත්තීති. 

2. කිත්තාවතා ඛන්ධානං ඛන්ධපඤ්ඤත්ති? යාවතා පඤ්චක්ඛන්ධා –
රූපක්ඛන්කධො, කවෙනාක්ඛන්කධො,  ඤ්ඤාක්ඛන්කධො,  ඞ්ඛා ක්ඛන්කධො, 
විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො; එත්තාවතාඛන්ධානං ඛන්ධපඤ්ඤත්ති. 

3. කිත්තාවතා ආයතනානංආයතනපඤ්ඤත්ති? යාවතාද්වාෙ ායතනානි–
චක්ඛායතනං, රූපායතනං, ක ොතායතනං,  ද්ොයතනං, ඝානායතනං, 
ගන්ධායතනං, ජිව්හායතනං,   ායතනං, ොයායතනං, ක ොට්ඨබ්බායතනං, 
මනායතනං, ධම්මායතනං; එත්තාවතාආයතනානං ආයතනපඤ්ඤත්ති. 

4. කිත්තාවතා ධාතූනං ධාතුපඤ්ඤත්ති? යාවතා අට්ඨා   ධාතුකයො –
චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු, ක ොතධාතු,  ද්ෙධාතු, 
ක ොතවිඤ්ඤාණධාතු, ඝානධාතු, ගන්ධධාතු, ඝානවිඤ්ඤාණධාතු, ජිව්හාධාතු, 
  ධාතු, ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු, ොයධාතු, ක ොට්ඨබ්බධාතු, 
ොයවිඤ්ඤාණධාතු, මකනොධාතු, ධම්මධාතු, මකනොවිඤ්ඤාණධාතු; එත්තාවතා 
ධාතූනංධාතුපඤ්ඤත්ති. 

5. කිත්තාවතා  ච්චානං  ච්චපඤ්ඤත්ති? යාවතා චත්තාරි  ච්චානි –
දුක්ඛ ච්චං,  මුෙය ච්චං, නික ොධ ච්චං, මග්ග ච්චං; එත්තාවතා  ච්චානං
 ච්චපඤ්ඤත්ති. 

6. කිත්තාවතා ඉන්ද්රියානං ඉන්ද්රියපඤ්ඤත්ති? යාවතා බාවී තින්ද්රියානි – 
චක්ඛුන්ද්රියං, ක ොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, ොයින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, 
ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, සුඛින්ද්රියං, දුක්ඛින්ද්රියං, 
ක ොමන ්සින්ද්රියං, කෙොමන ්සින්ද්රියං, උකපක්ඛින්ද්රියං,  ද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං,  තින්ද්රියං,  මාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං, 
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අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං, යං, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං; එත්තාවතා ඉන්ද්රියානං
ඉන්ද්රියපඤ්ඤත්ති. 

7. කිත්තාවතා පුග්ගලානං පුග්ගලපඤ්ඤත්ති? 
(1)  මයවිමුත්කතො 

(2) අ මයවිමුත්කතො 

(3) කුප්පධම්කමො 

(4) අකුප්පධම්කමො 

(5) පරිහානධම්කමො 

(6) අපරිහානධම්කමො 

(7) කචතනාභබ්කබො  

(8) අනු ක්ඛණාභබ්කබො 

(9) පුථුජ්ජකනො 

(10) කගොත්රභූ 

(11) භයූප කතො 

(12) අභයූප කතො 

(13) භබ්බාගමකනො 

(14) අභබ්බාගමකනො 

(15) නියකතො 

(16) අනියකතො 

(17) පටිපන්නකෙො  

(18)  කලඨිකතො 

(19)  මසීසී 
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(20) ඨිතෙප්පී 

(21) අරිකයො 

(22) අනරිකයො 

(23) ක ක්කඛො 

(24) අක ක්කඛො 

(25) කනවක ක්ඛනාක ක්කඛො 

(26) කතවිජ්කජො 

(27) ඡළභිඤ්කඤො 

(28)  ම්මා ම්බුද්කධො  

(29) පච්කචෙ ම්බුද්කධො [පච්කචෙබුද්කධො (සී.)] 

(30) උභකතොභාගවිමුත්කතො 

(31) පඤ්ඤාවිමුත්කතො 

(32) ොය ක්ඛී 

(33) දිට්ඨිප්පත්කතො 

(34)  ද්ධාවිමුත්කතො 

(35) ධම්මානු ාරී 

(36)  ද්ධානු ාරී 

(37)  ත්තක්ඛත්තුප කමො 

(38) කෙොලඞ්කෙොකලො 

(39) එෙබීජී 

(40)  ෙොගාමී  
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(41) අනාගාමී 

(42) අන්ත ාපරිනිබ්බායී 

(43) උපහච්චපරිනිබ්බායී 

(44) අ ඞ්ඛා පරිනිබ්බායී 

(45)   ඞ්ඛා පරිනිබ්බායී 

(46) උද්ධංක ොකතොඅෙනිට්ඨගාමී 

(47) ක ොතාපන්කනො 

(48) ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියායපටිපන්කනො 

(49)  ෙොගාමී  

(50)  ෙොගාමි ල ච්ඡිකිරියායපටිපන්කනො 

(51) අනාගාමී 

(52) අනාගාමි ල ච්ඡිකිරියායපටිපන්කනො 

(53) අ හා 

(54) අ හත්ත ල ච්ඡිකිරියාය [අ හත්තාය (සී.)] පටිපන්කනො 

එෙෙං. 

2. දුෙඋද්කෙක ො 

8. ද්කව පුග්ගලා– 
(1) කෙොධකනොච, උපනාහීච. 

(2) මක්ඛීච, පළාසී [පලාසී( යා. ෙ.)] ච. 

(3) ඉ ්සුකීච, මච්ඡරීච. 

(4)  කඨොච, මායාවීච. 
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(5) අහිරිකෙො ච, අකනොත්තප්පීච. 

(6) දුබ්බකචොච, පාපමිත්කතොච. 

(7) ඉන්ද්රිකයසු අගුත්තද්වාක ොච, කභොජකන අමත්තඤ්ඤූච. 

(8) මුට්ඨ ් තිච, අ ම්පජාකනොච. 

(9) සීලවිපන්කනොච, දිට්ඨිවිපන්කනොච. 

(10) අජ්ඣත්ත ංකයොජකනො ච, බහිද්ධා ංකයොජකනො ච. 

(11) අක්කෙොධකනොච, අනුපනාහීච. 

(12) අමක්ඛීච, අපළාසීච. 

(13) අනි ්සුකීච, අමච්ඡරීච. 

(14) අ කඨොච, අමායාවීච. 

(15) හිරිමාච, ඔත්තප්පීච. 

(16) සුවකචොච, ෙලයාණමිත්කතොච. 

(17) ඉන්ද්රිකයසුගුත්තද්වාක ොච, කභොජකනමත්තඤ්ඤූච. 

(18) උපට්ඨිත ් තිච,  ම්පජාකනොච. 

(19) සීල ම්පන්කනොච, දිට්ඨි ම්පන්කනොච. 

(20) ද්කවපුග්ගලාදුල්ලභාකලොෙ ්මිං. 

(21) ද්කවපුග්ගලාදුත්තප්පයා. 

(22) ද්කවපුග්ගලාසුතප්පයා. 

(23) ද්වින්නංපුග්ගලානංආ වාවඩ්ඪන්ති. 

(24) ද්වින්නංපුග්ගලානංආ වානවඩ්ඪන්ති. 

(25) හීනාධිමුත්කතොච, පණීතාධිමුත්කතොච. 



අභිධම්මපිටකෙ                              පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාළි 
  

5 

පටුන 

(26) තිත්කතොච, තප්කපතාච. 

දුෙං. 

3. තිෙඋද්කෙක ො 

9. තක ො පුග්ගලා– 
(1) නි ාක ො, ආ ංක ො, විගතාක ො. 

(2) තකයොගිලානූපමාපුග්ගලා. 

(3) ොය ක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්කතො,  ද්ධාවිමුත්කතො. 

(4) ගූථභාණී, පුප් භාණී, මධුභාණී. 

(5) අරුකූපමචිත්කතො පුග්ගකලො, විජ්ජූපමචිත්කතො පුග්ගකලො, 
වජිරූපමචිත්කතොපුග්ගකලො. 

(6) අන්කධො, එෙචක්ඛු, ද්විචක්ඛු. 

(7) අවකුජ්ජපඤ්කඤො පුග්ගකලො, උච්ඡඞ්ගපඤ්කඤො [උච්චඞ්ගුපඤ්කඤො
( යා.)] පුග්ගකලො, පුථුපඤ්කඤොපුග්ගකලො. 

(8) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො ොකමසු ච භකවසු ච අවීත ාකගො, 
අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො ොකමසු වීත ාකගො භකවසු අවීත ාකගො, 
අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලොොකමසුචභකවසුචවීත ාකගො. 

(9) පා ාණකලඛූපකමො පුග්ගකලො, පථවිකලඛූපකමො පුග්ගකලො, 
උෙෙකලඛූපකමො පුග්ගකලො. 

(10) තකයොකපොත්ථකූපමාපුග්ගලා. 

(11) තකයොොසිෙවත්ථූපමාපුග්ගලා. 

(12) සුප්පකමකයයො, දුප්පකමකයයො, අප්පකමකයයො. 

(13) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො න ක විතබ්කබො න භජිතබ්කබො න 
පයිරුපාසිතබ්කබො, අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො ක විතබ්කබො භජිතබ්කබො
පයිරුපාසිතබ්කබො, අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො  ක්ෙත්වා ගරුං ෙත්වා 
[ගරුෙත්වා (සී.)] ක විතබ්කබොභජිතබ්කබොපයිරුපාසිතබ්කබො. 
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(14) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො ජිගුච්ඡිතබ්කබො න ක විතබ්කබො න
භජිතබ්කබො න පයිරුපාසිතබ්කබො, අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො 
අජ්ඣුකපක්ඛිතබ්කබො න ක විතබ්කබො න භජිතබ්කබො න පයිරුපාසිතබ්කබො; 
අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලොක විතබ්කබොභජිතබ්කබොපයිරුපාසිතබ්කබො. 

(15) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො සීකලසු පරිපූ ොරී [පරිපූරීොරී ( යා.)], 
 මාධි ්මිං මත්තක ො ොරී, පඤ්ඤාය මත්තක ො ොරී; අත්කථෙච්කචො
පුග්ගකලො සීකලසු ච පරිපූ ොරී,  මාධි ්මිඤ්ච පරිපූ ොරී, පඤ්ඤාය
මත්තක ොොරී; අත්කථෙච්කචොපුග්ගකලොසීකලසුච පරිපූ ොරී,  මාධි ්මිඤ්ච
පරිපූ ොරී, පඤ්ඤායචපරිපූ ොරී. 

(16) තකයො ත්ථාක ො. 

(17) අපක පිතකයො ත්ථාක ො. 

තිෙං. 

4. චතුක්ෙඋද්කෙක ො 

10. චත්තාක ො පුග්ගලා – 
(1) අ ප්පුරික ො, අ ප්පුරික නඅ ප්පුරි තක ො,  ප්පුරික ො,  ප්පුරික න

 ප්පුරි තක ො. 

(2) පාකපො, පාකපනපාපතක ො, ෙලයාකණො, ෙලයාකණනෙලයාණතක ො. 

(3) පාපධම්කමො, පාපධම්කමන පාපධම්මතක ො, ෙලයාණධම්කමො, 
ෙලයාණධම්කමනෙලයාණධම්මතක ො. 

(4)  ාවජ්කජො, වජ්ජබහුකලො, අප්පවජ්කජො [අප්ප ාවජ්කජො( යා.ෙ.)අ.නි.
4.135], අනවජ්කජො. 

(5) උග්ඝටිතඤ්ඤූ, විපඤ්චිතඤ්ඤූ [විපචිතඤ්ඤූ (සී.) අ. නි. 4.133], 
කනකයයො, පෙප කමො. 

(6) යුත්තප්පටිභාකනො, කනො මුත්තප්පටිභාකනො, මුත්තප්පටිභාකනො, කනො
යුත්තප්පටිභාකනො, යුත්තප්පටිභාකනො ච මුත්තප්පටිභාකනො ච, කනව
යුත්තප්පටිභාකනොකනොමුත්තප්පටිභාකනො. 

(7) චත්තාක ොධම්මෙථිොපුග්ගලා. 
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(8) චත්තාක ොවලාහකූපමාපුග්ගලා. 

(9) චත්තාක ොමූසිකූපමාපුග්ගලා. 

(10) චත්තාක ො අම්බූපමාපුග්ගලා. 

(11) චත්තාක ොකුම්භූපමාපුග්ගලා. 

(12) චත්තාක ොඋෙෙ හදූපමාපුග්ගලා. 

(13) චත්තාක ොබලීබද්දූපමා [බලිබද්දූපමා (සී.)] පුග්ගලා. 

(14) චත්තාක ොආසීවිසූපමාපුග්ගලා. 

(15) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අනනුවිච්ච අපරිකයොගාකහත්වා 
අවණ්ණා හ ් වණ්ණංභාසිතාකහොති, අත්කථෙච්කචොපුග්ගකලොඅනනුවිච්ච 
අපරිකයොගාකහත්වා වණ්ණා හ ්  අවණ්ණං භාසිතා කහොති, අත්කථෙච්කචො
පුග්ගකලො අනනුවිච්ච අපරිකයොගාකහත්වා අප්ප ාෙනීකය ඨාකන ප ාෙං
උපෙංසිතා කහොති, අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අනනුවිච්ච අපරිකයොගාකහත්වා
ප ාෙනීකයඨාකනඅප්ප ාෙංඋපෙංසිතාකහොති. 

(16) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා 
අවණ්ණා හ ්  අවණ්ණංභාසිතාකහොති, අත්කථෙච්කචොපුග්ගකලො අනුවිච්ච
පරිකයොගාකහත්වා වණ්ණා හ ්  වණ්ණං භාසිතා කහොති, අත්කථෙච්කචො
පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා අප්ප ාෙනීකය ඨාකන අප්ප ාෙං
උපෙංසිතා කහොති, අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා
ප ාෙනීකයඨාකනප ාෙංඋපෙංසිතාකහොති. 

(17) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අවණ්ණා හ ්  අවණ්ණං භාසිතා කහොති 
භූතංතච්ඡංොකලන, කනොචකඛොවණ්ණා හ ් වණ්ණංභාසිතාකහොතිභූතං
තච්ඡං ොකලන; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො වණ්ණා හ ්  වණ්ණං භාසිතා 
කහොතිභූතං තච්ඡංොකලන, කනොචකඛො අවණ්ණා හ ් අවණ්ණංභාසිතා
කහොති භූතං තච්ඡං ොකලන; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අවණ්ණා හ ්  ච
අවණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං ොකලන; වණ්ණා හ ්  ච වණ්ණං
භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං ොකලන, අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො කනව
අවණ්ණා හ ්  අවණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං ොකලන, කනො ච
වණ්ණා හ ් වණ්ණංභාසිතාකහොතිභූතංතච්ඡංොකලන. 
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(18) උට්ඨාන ලූපජීවී කනො පුඤ්ඤ ලූපජීවී, පුඤ්ඤ ලූපජීවී කනො 
උට්ඨාන ලූපජීවී, උට්ඨාන ලූපජීවී ච පුඤ්ඤ ලූපජීවී ච, කනව
උට්ඨාන ලූපජීවීකනො පුඤ්ඤ ලූපජීවී. 

(19) තකමො තමප ායකනො, තකමොකජොතිප ායකනො, කජොති තමප ායකනො, 
කජොතිකජොතිප ායකනො. 

(20) ඔණකතොණකතො, ඔණතුණ්ණකතො, උණ්ණකතොණකතො, 
උණ්ණතුණ්ණකතො. 

(21) චත්තාක ොරුක්ඛූපමාපුග්ගලා. 

(22) රූපප්පමාකණො, රූපප්ප න්කනො, කඝො ප්පමාකණො, 
කඝො ප්ප න්කනො. 

(23) ලූඛප්පමාකණො, ලූඛප්ප න්කනො, ධම්මප්පමාකණො, ධම්මප්ප න්කනො. 

(24) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අත්තහිතාය පටිපන්කනො කහොති, කනො 
ප හිතාය; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො ප හිතාය පටිපන්කනො කහොති, කනො
අත්තහිතාය; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අත්තහිතාය කචව පටිපන්කනො කහොති
ප හිතායච; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලොකනවඅත්තහිතායපටිපන්කනොකහොති
කනොප හිතාය. 

(25) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො අත්තන්තකපො කහොති 
අත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො ප න්තකපො
කහොති ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො
අත්තන්තකපො ච කහොති අත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො, ප න්තකපො ච 
ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො කනව
අත්තන්තකපො කහොති න අත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො, න ප න්තකපො
න ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො. ක ො අනත්තන්තකපො අප න්තකපො
දිට්කඨව ධම්කම නිච්ඡාකතො නිබ්බුකතො සීතීභූකතො [සීතිභූකතො (සී. ෙ.)] 
සුඛප්පටි ංකවදීබ්රහ්මභූකතනඅත්තනා විහ ති. 

(26)   ාකගො,  කෙොක ො,  කමොකහො,  මාකනො. 

(27) අත්කථෙච්කචොපුග්ගකලොලාභීකහොතිඅජ්ඣත්තංකචකතො මථ ් , න 
ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො ලාභී කහොති
අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය, න ලාභී අජ්ඣත්තං කචකතො මථ ් ; 
අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලොලාභීකචවකහොතිඅජ්ඣත්තංකචකතො මථ ් , ලාභී
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ච අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය; අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො කනව ලාභී කහොති
අජ්ඣත්තංකචකතො මථ ් , නලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය. 

(28) අනුක ොතගාමී පුග්ගකලො, පටික ොතගාමී පුග්ගකලො, ඨිතත්කතො
පුග්ගකලො, තිණ්කණො පා ඞ්ගකතො [පා ගකතො (සී.  යා.)] ථකල තිට්ඨති
බ්රාහ්මකණො. 

(29) අප්ප ්සුකතො සුකතන අනුපපන්කනො, අප්ප ්සුකතො සුකතන
උපපන්කනො, බහු ්සුකතො සුකතන අනුපපන්කනො, බහු ්සුකතො සුකතන 
උපපන්කනො. 

(30)  මණමචකලො,  මණපදුකමො,  මණපුණ්ඩරීකෙො,  මකණසු
 මණසුඛුමාකලො. 

චතුක්ෙං. 

5. පඤ්චෙඋද්කෙක ො 

11. පඤ්චපුග්ගලා– 
(1) අත්කථෙච්කචොපුග්ගකලොආ භති [ආ ම්භති (සී. යා.)] චවිප්පටි ාරී

ච කහොති, තඤ්ච කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, 
යත්ථ ්  කත උප්පන්නා පාපො අකු ලා ධම්මා අපරික  ා නිරුජ්ඣන්ති.
අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො ආ භති න විප්පටි ාරී ච කහොති, තඤ්ච
කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථ ්  කත
උප්පන්නා පාපො අකු ලා ධම්මා අපරික  ා නිරුජ්ඣන්ති. අත්කථෙච්කචො
පුග්ගකලො නා භති විප්පටි ාරී ච කහොති, තඤ්ච කචකතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථ ්  කත උප්පන්නා පාපො
අකු ලා ධම්මාඅපරික  ානිරුජ්ඣන්ති.අත්කථෙච්කචොපුග්ගකලොනා භතින
විප්පටි ාරී කහොති, තඤ්ච කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
නප්පජානාති, යත්ථ ්  කත උප්පන්නා පාපො අකු ලා ධම්මා අපරික  ා
නිරුජ්ඣන්ති.අත්කථෙච්කචොපුග්ගකලො නා භතිනවිප්පටි ාරීකහොති, තඤ්ච
කචකතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතං පජානාති, යත්ථ ් කතඋප්පන්නා
පාපොඅකු ලාධම්මාඅපරික  ා නිරුජ්ඣන්ති. 

(2) ෙත්වා අවජානාති,  ංවාක න අවජානාති, ආකධයයමුකඛො කහොති, 
කලොකලොකහොති, මන්කෙොකමොමූකහොකහොති. 

(3) පඤ්චකයොධාජීවූපමාපුග්ගලා. 
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(4) පඤ්චපිණ්ඩපාතිො. 

(5) පඤ්චඛලුපච්ඡාභත්තිො. 

(6) පඤ්චඑො නිො. 

(7) පඤ්චපංසුකූලිො. 

(8) පඤ්චකතචීවරිො. 

(9) පඤ්චආ ඤ්ඤිො. 

(10) පඤ්චරුක්ඛමූලිො. 

(11) පඤ්චඅබ්කභොොසිො. 

(12) පඤ්චකන ජ්ජිො. 

(13) පඤ්චයථා න්ථතිො. 

(14) පඤ්චක ො ානිො. 

පඤ්චෙං. 

6. ඡක්ෙඋද්කෙක ො 

12. ඡ පුග්ගලා– 
(1) අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං 

 ච්චානි අභි ම්බුජ්ඣති, තත්ථ ච  බ්බඤ්ඤුතං පාපුණාති බකලසු [ කලසු
(පී.)] ච වසීභාවං. අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු 
 ාමං  ච්චානි අභි ම්බුජ්ඣති, න ච තත්ථ  බ්බඤ්ඤුතං පාපුණාති න ච
බකලසු වසීභාවං. අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු
 ාමං  ච්චානි අනභි ම්බුජ්ඣති, දිට්කඨ කචව ධම්කම දුක්ඛ ් න්තෙක ො
කහොති  ාවෙපා මිඤ්ච පාපුණාති. අත්කථෙච්කචො පුග්ගකලො පුබ්කබ 
අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි අනභි ම්බුජ්ඣති, දිට්කඨව ධම්කම
දුක්ඛ ් න්තෙක ො කහොති, න ච  ාවෙපා මිං පාපුණාති. අත්කථෙච්කචො 
පුග්ගකලොපුබ්කබඅනනු ්සුකතසුධම්කමසු ාමං ච්චානිඅනභි ම්බුජ්ඣති, න
ච දිට්කඨව ධම්කම දුක්ඛ ් න්තෙක ො කහොති, අනාගාමී කහොති අනාගන්තා 
[අනාගන්ත්වා ( යා.ෙ.)අ.නි.4.171] ඉත්ථත්තං. අත්කථෙච්කචොපුග්ගකලො
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පුබ්කබඅනනු ්සුකතසුධම්කමසු ාමං ච්චානි අනභි ම්බුජ්ඣති, නචදිට්කඨව
ධම්කමදුක්ඛ ් න්තෙක ොකහොති, ආගාමී [ක ොතාපන්න ෙොගාමී( යා.ෙ.)] 
කහොතිආගන්තාඉත්ථත්තං. 

ඡක්ෙං. 

7.  ත්තෙඋද්කෙක ො 

13.  ත්තපුග්ගලා– 
(1)  ත්ත උෙකූපමා පුග්ගලා.  කිං නිමුග්කගො නිමුග්කගොව කහොති, 

උම්මුජ්ජිත්වා නිමුජ්ජති, උම්මුජ්ජිත්වා ඨිකතො කහොති, උම්මුජ්ජිත්වා විප ් ති
විකලොකෙති, උම්මුජ්ජිත්වා පත ති, උම්මුජ්ජිත්වා පටිගාධප්පත්කතො කහොති, 
උම්මුජ්ජිත්වාතිණ්කණොකහොතිපා ඞ්ගකතොථකලතිට්ඨති බ්රාහ්මකණො. 

(2) උභකතොභාගවිමුත්කතො, පඤ්ඤාවිමුත්කතො, ොය ක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්කතො, 
 ද්ධාවිමුත්කතො, ධම්මානු ාරී,  ද්ධානු ාරී. 

 ත්තෙං. 

8. අට්ඨෙඋද්කෙක ො 

14. අට්ඨ පුග්ගලා– 
(1) චත්තාක ොමග්ග මඞ්ගිකනො, චත්තාක ො ල මඞ්ගිකනො පුග්ගලා. 

අට්ඨෙං. 

9. නවෙඋද්කෙක ො 

15. නව පුග්ගලා– 
(1)  ම්මා ම්බුද්කධො, පච්කචෙ ම්බුද්කධො, උභකතොභාගවිමුත්කතො, 

පඤ්ඤාවිමුත්කතො, ොය ක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්කතො,  ද්ධාවිමුත්කතො, ධම්මානු ාරී, 
 ද්ධානු ාරී. 

නවෙං. 

10. ෙ ෙඋද්කෙක ො 

16. ෙ පුග්ගලා– 
(1) පඤ්චන්නංඉධනිට්ඨා, පඤ්චන්නංඉධවිහායනිට්ඨා. 
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ෙ ෙං. 

පුග්ගලපඤ්ඤත්තිමාතිොනිට්ඨිතා. 

නිද්කෙක ො 

1. එෙෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
1. ෙතකමො චපුග්ගකලො  මයවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොොකලන

ොලං මකයන මයංඅට්ඨවිකමොක්කඛොකයන ඵුසිත්වා [  ්සිත්වා(සී.පී.)] 
විහ ති, පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා එෙච්කච ආ වා පරික්ඛීණා කහොන්ති – අයං
වුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘ මයවිමුත්කතො’’. 

2. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅ මයවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොන කහව
කඛො ොකලන ොලං  මකයන  මයං අට්ඨ විකමොක්කඛ ොකයන ඵුසිත්වා
විහ ති, පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා ආ වා පරික්ඛීණා කහොන්ති – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘අ මයවිමුත්කතො’’.  බ්කබපි අරියපුග්ගලා අරිකය විකමොක්කඛ
අ මයවිමුත්තා. 

3. ෙතකමොච පුග්ගකලොකුප්පධම්කමො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොලාභීකහොති
රූප හගතානං වා අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං. ක ො ච කඛො න
නිොමලාභී කහොති න අකිච්ඡලාභී න අෙසි ලාභී; න යත්ථිච්ඡෙං යදිච්ඡෙං
යාවතිච්ඡෙං  මාපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. ඨානං කඛො පකනතං විජ්ජති, යං ත ්  
පුග්ගල ්  පමාෙමාගම්ම තා  මාපත්තිකයො කුප්කපයයං – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘කුප්පධම්කමො’’. 

4. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අකුප්පධම්කමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ලාභී
කහොති රූප හගතානං වා අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං. ක ො ච කඛො
නිොමලාභී කහොති අකිච්ඡලාභී අෙසි ලාභී; යත්ථිච්ඡෙං යදිච්ඡෙං
යාවතිච්ඡෙං  මාපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. අට්ඨානකමතං අනවොක ො යං ත ් 
පුග්ගල ්  පමාෙමාගම්ම තා  මාපත්තිකයො කුප්කපයයං – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘අකුප්පධම්කමො’’.  බ්කබපි අරියපුග්ගලා අරිකය විකමොක්කඛ 
අකුප්පධම්මා. 

5. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පරිහානධම්කමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ලාභී
කහොතිරූප හගතානං වා අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං. ක ො ච කඛො න
නිොමලාභී කහොති න අකිච්ඡලාභී න අෙසි ලාභී; න යත්ථිච්ඡෙං යදිච්ඡෙං 
යාවතිච්ඡෙං  මාපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. ඨානං කඛො පකනතං විජ්ජති, යං ක ො
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පුග්ගකලො පමාෙමාගම්ම තාහි  මාපත්තීහි පරිහාකයයය – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘පරිහානධම්කමො’’. 

6. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අපරිහානධම්කමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ලාභී
කහොති රූප හගතානං වා අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං. ක ො ච කඛො
නිොමලාභී කහොති අකිච්ඡලාභී අෙසි ලාභී; යත්ථිච්ඡෙං යදිච්ඡෙං
යාවතිච්ඡෙං  මාපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. අට්ඨානකමතං අනවොක ො යං ක ො 
පුග්ගකලො පමාෙමාගම්ම තාහි  මාපත්තීහි පරිහාකයයය – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘අපරිහානධම්කමො’’.  බ්කබපි අරියපුග්ගලා අරිකය විකමොක්කඛ
අපරිහානධම්මා. 

7. ෙතකමො ච පුග්ගකලො කචතනාභබ්කබො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ලාභී
කහොතිරූප හගතානං වා අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං. ක ො ච කඛො න
නිොමලාභී කහොති න අකිච්ඡලාභී න අෙසි ලාභී; න යත්ථිච්ඡෙං යදිච්ඡෙං
යාවතිච්ඡෙං මාපජ්ජතිපිවුට්ඨාතිපි. කචඅනු ඤ්කචකතති, නපරිහායති තාහි
 මාපත්තීහි.  කච න අනු ඤ්කචකතති, පරිහායති තාහි  මාපත්තීහි – අයං
වුච්චති පුග්ගකලො‘‘කචතනාභබ්කබො’’. 

8. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අනු ක්ඛණාභබ්කබො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ලාභීකහොතිරූප හගතානංවා අරූප හගතානංවා මාපත්තීනං.ක ොචකඛො
නනිොමලාභීකහොතිනඅකිච්ඡලාභීනඅෙසි ලාභී; නයත්ථිච්ඡෙංයදිච්ඡෙං
යාවතිච්ඡෙං  මාපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි.  කච අනු ක්ඛති, න පරිහායති තාහි
 මාපත්තීහි. කචනඅනු ක්ඛති, පරිහායතිතාහි  මාපත්තීහි – අයංවුච්චති
පුග්ගකලො‘‘අනු ක්ඛණාභබ්කබො’’. 

9. ෙතකමො චපුග්ගකලොපුථුජ්ජකනො? ය ් පුග්ගල ් තීණි ංකයොජනානි 
අප්පහීනානි; න ච කත ං ධම්මානං පහානාය පටිපන්කනො – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘පුථුජ්ජකනො’’. 

10. ෙතකමො ච පුග්ගකලො කගොත්රභූ? කය ං ධම්මානං  මනන්ත ා
අරියධම්ම ්  අවක්ෙන්තිකහොතිකතහිධම්කමහි මන්නාගකතො–අයංවුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘කගොත්රභූ’’. 

11. ෙතකමො ච පුග්ගකලො භයූප කතො?  ත්ත ක ක්ඛා භයූප තා, කය ච
පුථුජ්ජනා සීලවන්කතො.අ හාඅභයූප කතො. 

12. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අභබ්බාගමකනො? කය කත පුග්ගලා
ෙම්මාව කණන  මන්නාගතා, කිකල ාව කණන  මන්නාගතා, 
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විපාොව කණන මන්නාගතා, අ ් ද්ධාඅච්ඡන්දිොදුප්පඤ්ඤාඑළා, අභබ්බා
නියාමං ඔක්ෙමිතුංකු කලසුධම්කමසු  ම්මත්තං – ඉකම වුච්චන්ති පුග්ගලා 
‘‘අභබ්බාගමනා’’. 

13. ෙතකමො ච පුග්ගකලො භබ්බාගමකනො? කය කත පුග්ගලා න
ෙම්මාව කණන  මන්නාගතා, න කිකල ාව කණන  මන්නාගතා, න
විපාොව කණන මන්නාගතා,  ද්ධාඡන්දිොපඤ්ඤවන්කතො [පඤ්ඤවන්තා
(සී.)] අකනළා, භබ්බානියාමංඔක්ෙමිතුංකු කලසු ධම්කමසු ම්මත්තං–ඉකම
වුච්චන්තිපුග්ගලා‘‘භබ්බාගමනා’’. 

14. ෙතකමො චපුග්ගකලොනියකතො? පඤ්චපුග්ගලාආනන්තරිො, කයච 
මිච්ඡාදිට්ඨිො නියතා, අට්ඨ ච අරියපුග්ගලා නියතා. අවක  ා පුග්ගලා
අනියතා. 

15. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පටිපන්නකෙො? චත්තාක ො මග්ග මඞ්ගිකනො
පුග්ගලාපටිපන්නො, චත්තාක ො  ල මඞ්ගිකනොපුග්ගලා කලඨිතා. 

16. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  මසීසී? ය ්  පුග්ගල ්  අපුබ්බං අචරිමං
ආ වපරියාොනඤ්ච කහොති ජීවිතපරියාොනඤ්ච – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘ මසීසී’’. 

17. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ඨිතෙප්පී? අයඤ්ච පුග්ගකලො
ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනොඅ ් , ෙප්ප ් චඋඩ්ඩය්හනකවලා
අ ් , කනව තාව ෙප්කපො උඩ්ඩය්කහයය යාවායං පුග්ගකලො න
ක ොතාපත්ති ලං ච්ඡිෙක ොති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘ඨිතෙප්පී’’. බ්කබපි 
මග්ග මඞ්ගිකනොපුග්ගලා ඨිතෙප්පිකනො. 

18. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අරිකයො? අට්ඨ අරියපුග්ගලා අරියා. අවක  ා
පුග්ගලාඅනරියා. 

19. ෙතකමො චපුග්ගකලොක ක්කඛො? චත්තාක ොමග්ග මඞ්ගිකනොතකයො
 ල මඞ්ගිකනො පුග්ගලා ‘‘ක ක්ඛා’’. අ හා අක ක්කඛො. අවක  ා පුග්ගලා
කනවක ක්ඛනාක ක්ඛා. 

20. ෙතකමො ච පුග්ගකලො කතවිජ්කජො? තීහි විජ්ජාහි  මන්නාගකතො
පුග්ගකලො ‘‘කතවිජ්කජො’’. 
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21. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ඡළභිඤ්කඤො? ඡහි අභිඤ්ඤාහි  මන්නාගකතො
පුග්ගකලො‘‘ඡළභිඤ්කඤො’’. 

22. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ම්මා ම්බුද්කධො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි අභි ම්බුජ්ඣති; තත්ථ ච
 බ්බඤ්ඤුතං පාපුණාති, බකලසු ච වසීභාවං – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘ ම්මා ම්බුද්කධො’’. 

23. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පච්කචෙ ම්බුද්කධො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි අභි ම්බුජ්ඣති; න ච තත්ථ
 බ්බඤ්ඤුතං පාපුණාති, න ච බකලසු වසීභාවං – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘පච්කචෙ ම්බුද්කධො’’. 

24. ෙතකමොච පුග්ගකලොඋභකතොභාගවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො
අට්ඨ විකමොක්කඛ ොකයන ඵුසිත්වා විහ ති; පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා ආ වා
පරික්ඛීණාකහොන්ති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘උභකතොභාගවිමුත්කතො’’. 

25. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පඤ්ඤාවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො න
කහවකඛොඅට්ඨ විකමොක්කඛොකයනඵුසිත්වාවිහ ති; පඤ්ඤායච ් දි ්වා
ආ වාපරික්ඛීණාකහොන්ති. අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘පඤ්ඤාවිමුත්කතො’’. 

26. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ොය ක්ඛී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අට්ඨ
විකමොක්කඛොකයනඵුසිත්වාවිහ ති; පඤ්ඤායච ් දි ්වාඑෙච්කච ආ වා 
පරික්ඛීණාකහොන්ති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ොය ක්ඛී’’. 

27. ෙතකමො ච පුග්ගකලො දිට්ඨිප්පත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ‘‘ඉෙං
දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, 
‘‘අයං දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී
පටිපො’’ති යථාභූතං පජානාති. තථාගතප්පකවදිතා ච ්  ධම්මා පඤ්ඤාය
කවොදිට්ඨා කහොන්ති කවොචරිතා. පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා එෙච්කච ආ වා
පරික්ඛීණාකහොන්ති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘දිට්ඨිප්පත්කතො’’. 

28. ෙතකමොච පුග්ගකලො ද්ධාවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො ‘‘ඉෙං
දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, 
‘‘අයං දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී
පටිපො’’ති යථාභූතං පජානාති. තථාගතප්පකවදිතා ච ්  ධම්මා පඤ්ඤාය
කවොදිට්ඨා කහොන්ති කවොචරිතා. පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා එෙච්කච ආ වා
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පරික්ඛීණාකහොන්ති, කනොචකඛොයථාදිට්ඨිප්පත්ත ් –අයංවුච්චතිපුග්ගකලො 
‘‘ ද්ධාවිමුත්කතො’’. 

29. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ධම්මානු ාරී? ය ්  පුග්ගල ් 
ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්න ්  පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං කහොති, 
පඤ්ඤාවාහිංපඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමංඅරියමග්ගං භාකවති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො
‘‘ධම්මානු ාරී’’. ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො පුග්ගකලො
ධම්මානු ාරී කලඨිකතොදිට්ඨිප්පත්කතො. 

30. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ද්ධානු ාරී? ය ්  පුග්ගල ්  
ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්න ්   ද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං කහොති, 
 ද්ධාවාහිං  ද්ධාපුබ්බඞ්ගමං අරියමග්ගං භාකවති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘ ද්ධානු ාරී’’. ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො පුග්ගකලො
 ද්ධානු ාරී කලඨිකතො ද්ධාවිමුත්කතො. 

31. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ත්තක්ඛත්තුප කමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
තිණ්ණං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ක ොතාපන්කනො කහොති අවිනිපාතධම්කමො
නියකතො  ම්කබොධිප ායකනො [ ම්කබොධිප ායකණො (සී. ෙ.)]. ක ො
 ත්තක්ඛත්තුං කෙකව ච මානුක  ච  න්ධාවිත්වා  ං රිත්වා දුක්ඛ ් න්තං
ෙක ොති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘ ත්තක්ඛත්තුප කමො’’. 

32. ෙතකමො ච පුග්ගකලො කෙොලඞ්කෙොකලො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
තිණ්ණං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ක ොතාපන්කනො කහොති අවිනිපාතධම්කමො
නියකතො  ම්කබොධිප ායකනො. ක ො ද්කව වා තීණි වා කුලානි  න්ධාවිත්වා
 ං රිත්වා දුක්ඛ ් න්තං ෙක ොති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො 
‘‘කෙොලඞ්කෙොකලො’’. 

33. ෙතකමො ච පුග්ගකලො එෙබීජී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො තිණ්ණං
 ංකයොජනානං පරික්ඛයා ක ොතාපන්කනො කහොති අවිනිපාතධම්කමො නියකතො
 ම්කබොධිප ායකනො. ක ො එෙංකයව මානු ෙං භවං නිබ්බත්කතත්වා 
දුක්ඛ ් න්තංෙක ොති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘එෙබීජී’’. 

34. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ෙොගාමී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො තිණ්ණං
 ංකයොජනානං පරික්ඛයා  ාගකෙො කමොහානං තනුත්තා  ෙොගාමී කහොති, 
 කිකෙව ඉමං කලොෙං ආගන්ත්වා දුක්ඛ ් න්තං ෙක ොති – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො‘‘ ෙොගාමී’’. 
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35. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අනාගාමී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො පඤ්චන්නං
ඔ ම්භාගියානං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො කහොති, තත්ථ
පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්කමො ත ්මා කලොො – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘අනාගාමී’’. 

36. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අන්ත ාපරිනිබ්බායී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො කහොති, 
තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්කමො ත ්මා කලොො. ක ො උපපන්නං වා
 මනන්ත ා අප්පත්තං වා කවමජ්ඣං ආයුප්පමාණං අරියමග්ගං  ඤ්ජකනති
උපරිට්ඨිමානං  ංකයොජනානං පහානාය – අයං වුච්චති පුග්ගකලො 
‘‘අන්ත ාපරිනිබ්බායී’’. 

37. ෙතකමො ච පුග්ගකලො උපහච්චපරිනිබ්බායී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො කහොති, 
තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්කමො ත ්මා කලොො. ක ො අතික්ෙමිත්වා
කවමජ්ඣං ආයුප්පමාණං උපහච්ච වා ොලකිරියං [ොලං කිරියං (ෙ.)] 
අරියමග්ගං  ඤ්ජකනතිඋපරිට්ඨිමානං ංකයොජනානංපහානාය–අයංවුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘උපහච්චපරිනිබ්බායී’’. 

38. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අ ඞ්ඛා පරිනිබ්බායී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො කහොති, 
තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්කමො ත ්මා කලොො. ක ො අ ඞ්ඛාක න
අරියමග්ගං ඤ්ජකනති උපරිට්ඨිමානං ංකයොජනානංපහානාය–අයංවුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘අ ඞ්ඛා පරිනිබ්බායී’’. 

39. ෙතකමො ච පුග්ගකලො   ඞ්ඛා පරිනිබ්බායී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො කහොති, 
තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්කමො ත ්මා කලොො. ක ො   ඞ්ඛාක න
අරියමග්ගං ඤ්ජකනතිඋපරිට්ඨිමානං ංකයොජනානංපහානාය–අයං වුච්චති
පුග්ගකලො‘‘  ඞ්ඛා පරිනිබ්බායී’’. 

40. ෙතකමො ච පුග්ගකලො උද්ධංක ොකතො අෙනිට්ඨගාමී? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො
කහොති, තත්ථපරිනිබ්බායීඅනාවත්තිධම්කමොත ්මා කලොො.ක ොඅවිහාචුකතො
අතප්පංගච්ඡති, අතප්පාචුකතොසුෙ ් ංගච්ඡති, සුෙ ් ා චුකතොසුෙ ්සිංගච්ඡති, 
සුෙ ්සියා චුකතො අෙනිට්ඨං ගච්ඡති; අෙනිට්කඨ අරියමග්ගං  ඤ්ජකනති
උපරිට්ඨිමානං  ංකයොජනානං පහානාය – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘උද්ධංක ොකතො අෙනිට්ඨගාමී’’. 
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41. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ක ොතාපන්කනො ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය
පටිපන්කනො? තිණ්ණං  ංකයොජනානං පහානාය පටිපන්කනො පුග්ගකලො
ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො. ය ්  පුග්ගල ්  තීණි
 ංකයොජනානිපහීනානි–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ක ොතාපන්කනො’’. 

42. ොම ාගබයාපාොනං තනුභාවාය පටිපන්කනො පුග්ගකලො
 ෙොගාමි ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො. ය ්  පුග්ගල ්  ොම ාගබයාපාො
තනුභූතා–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ ෙොගාමී’’. 

43. ොම ාගබයාපාොනං අනවක  ප්පහානාය පටිපන්කනො පුග්ගකලො 
අනාගාමි ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො. ය ්  පුග්ගල ්  ොම ාගබයාපාො
අනවක  ාපහීනා–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අනාගාමී’’. 

44. රූප ාගඅරූප ාගමානඋද්ධච්චඅවිජ්ජාය අනවක  ප්පහානාය
පටිපන්කනො පුග්ගකලො අ හත්ත ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො. ය ් 
පුග්ගල ්  රූප ාකගො අරූප ාකගො මාකනො උද්ධච්චං අවිජ්ජා අනවක  ා
පහීනා–අයංවුච්චති පුග්ගකලො‘‘අ හා’’. 

එෙෙනිද්කෙක ො. 

2. දුෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
45. ෙතකමො ච පුග්ගකලො කෙොධකනො? තත්ථ ෙතකමො කෙොකධො? කයො

කෙොකධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං කෙොක ො දු ් නා දු ්සිතත්තං [දූ නා
දූසිතත්තං ( යා.)] බයාපත්ති බයාපජ්ජනා බයාපජ්ජිතත්තං වික ොකධො
පටිවික ොකධොචණ්ඩික්ෙංඅසුක ොකපොඅනත්තමනතා චිත්ත ්  –අයංවුච්චති
කෙොකධො.ය ් පුග්ගල ් අයංකෙොකධොඅප්පහීකනො–අයං වුච්චතිපුග්ගකලො
‘‘කෙොධකනො’’. 

46. ෙතකමො ච පුග්ගකලො උපනාහී? තත්ථ ෙතකමො උපනාකහො? 
පුබ්බොලං කෙොකධො අප ොලං උපනාකහො. කයො එවරූකපො උපනාකහො
උපනය්හනා උපනය්හිතත්තං අට්ඨපනා [ආඨපනා (ෙ.) විභ. 891] ඨපනා
 ණ්ඨපනා අනු ං න්ෙනා අනුප්පබන්ධනා ෙළ්හීෙම්මං කෙොධ ්  – අයං 
වුච්චතිඋපනාකහො. ය ් පුග්ගල ් අයංඋපනාකහොඅප්පහීකනො– අයංවුච්චති
පුග්ගකලො‘‘උපනාහී’’. 

47. ෙතකමොච පුග්ගකලොමක්ඛී? තත්ථෙතකමොමක්කඛො? කයොමක්කඛො
මක්ඛායනා මක්ඛායිතත්තං [මක්ඛීයනා මක්ඛීයිතත්තං (සී.), මක්ඛියනා
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මක්ඛියිතත්තං (ෙ.)] නිට්ඨුරියංනිට්ඨුරියෙම්මං–අයංවුච්චති මක්කඛො.ය ් 
පුග්ගල ් අයංමක්කඛොඅප්පහීකනො–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘මක්ඛී’’. 

48. ෙතකමොච පුග්ගකලොපළාසී? තත්ථෙතකමොපළාක ො? කයොපළාක ො
පළා ායනා පළා ායිතත්තං පළා ාහාක ො විවාෙට්ඨානං යුගග්ගාකහො
අප්පටිනි ් ග්කගො – අයං වුච්චති පළාක ො. ය ්  පුග්ගල ්  අයං පළාක ො
අප්පහීකනො–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘පළාසී’’. 

49. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ඉ ්සුකී? තත්ථ ෙතමා ඉ ් ා? යා 
ප ලාභ ක්ො ගරුො මානනවන්ෙනපූජනාසු ඉ ් ා ඉ ් ායනා
ඉ ් ායිතත්තං උසූයා උසූයනා [උ ්සුයා උ ්සුයනා (ෙ.) විභ. 893] 
උසූයිතත්තං – අයං වුච්චතිඉ ් ා.ය ් පුග්ගල ්  අයං ඉ ් ා අප්පහීනා –
අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘ඉ ්සුකී’’. 

50. ෙතකමො ච පුග්ගකලො මච්ඡරී? තත්ථ ෙතමං මච්ඡරියං? පඤ්ච
මච්ඡරියානි–ආවා මච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, 
ධම්මමච්ඡරියං. යං එවරූපං මච්කඡ ං මච්ඡ ායනා මච්ඡ ායිතත්තං කවවිච්ඡං
ෙෙරියංෙටුෙඤ්චුෙතාඅග්ගහිතත්තං චිත්ත ් –ඉෙංවුච්චතිමච්ඡරියං.ය ් 
පුග්ගල ් ඉෙංමච්ඡරියංඅප්පහීනං– අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘මච්ඡරී’’. 

51. ෙතකමොච පුග්ගකලො කඨො? තත්ථෙතමං ාකඨයයං? ඉකධෙච්කචො
 කඨොකහොතිපරි කඨො.යංතත්ථ ඨං ඨතා  ාකඨයයං ෙක්ෙ තාෙක්ෙරියං 
[ෙක්ඛළතා ෙක්ඛළියං ( යා.) එවං ඛුද්ෙෙවිභඞ්ගදුෙනිද්කෙක පි] 
පරික්ඛත්තත්තා පාරික්ඛත්තියං–ඉෙංවුච්චති ාකඨයයං.ය ් පුග්ගල ් ඉෙං
 ාකඨයයං අප්පහීනං–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ කඨො’’. 

52. ෙතකමො ච පුග්ගකලො මායාවී? තත්ථ ෙතමා මායා? ඉකධෙච්කචො
ොකයනදුච්චරිතංචරිත්වාවාචාය දුච්චරිතංචරිත්වාමන ා දුච්චරිතංචරිත්වා
ත ් පටිච්ඡාෙනකහතුපාපිෙංඉච්ඡං පණිෙහති–‘‘මාමංජඤ්ඤා’’තිඉච්ඡති, 
‘‘මා මං ජඤ්ඤා’’ති  ඞ්ෙප්පති ‘‘මා මං ජඤ්ඤා’’ති වාචං භා ති, ‘‘මා මං
ජඤ්ඤා’’ති ොකයන ප ක්ෙමති. යා එවරූපා මායා මායාවිතා අච්චා  ා
වඤ්චනා නිෙති විකි ණා පරිහ ණා ගූහනා පරිගූහනා ඡාෙනා පටිච්ඡාෙනා 
අනුත්තානීෙම්මං අනාවිෙම්මං කවොච්ඡාෙනා පාපකිරියා – අයං වුච්චති මායා.
ය ් පුග්ගල ් අයංමායාඅප්පහීනා–අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘මායාවී’’. 

53. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅහිරිකෙො? තත්ථෙතමංඅහිරිෙං? යං නහිරීයති 
හිරියිතබ්කබනනහිරීයතිපාපොනංඅකු ලානංධම්මානං මාපත්තියා–ඉෙං
වුච්චති අහිරිෙං.ඉමිනාඅහිරිකෙන මන්නාගකතොපුග්ගකලො‘‘අහිරිකෙො’’. 
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54. ෙතකමො චපුග්ගකලොඅකනොත්තප්පී? තත්ථෙතමංඅකනොත්තප්පං? යං
න ඔත්තප්පති ඔත්තප්පිතබ්කබන න ඔත්තප්පති පාපොනං අකු ලානං
ධම්මානං  මාපත්තියා–ඉෙංවුච්චතිඅකනොත්තප්පං.ඉමිනාඅකනොත්තප්කපන
 මන්නාගකතොපුග්ගකලො ‘‘අකනොත්තප්පී’’. 

55. ෙතකමො ච පුග්ගකලො දුබ්බකචො? තත්ථ ෙතකමො කෙොවච ් තා? 
 හධම්මිකෙ වුච්චමාකන කෙොවච ් ායං කෙොවච ්සියං කෙොවච ් තා
විප්පටිකුලග්ගාහිතා විපච්චනීෙ ාතතා අනාෙරියං අනාෙරියතා අගා වතා
අප්පති ් වතා – අයං වුච්චති කෙොවච ් තා. ඉමාය කෙොවච ් තාය
 මන්නාගකතොපුග්ගකලො‘‘දුබ්බකචො’’. 

56. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පාපමිත්කතො? තත්ථෙතමා පාපමිත්තතා? කය
කතපුග්ගලා අ ් ද්ධා දු ්සීලා අප්ප ්සුතාමච්ඡරිකනො දුප්පඤ්ඤා, යා කත ං
ක වනානික වනා ංක වනාභජනා ම්භජනා භත්ති ම්භත්ති ම්පවඞ්ෙතා
– අයං වුච්චති පාපමිත්තතා. ඉමාය පාපමිත්තතාය  මන්නාගකතො පුග්ගකලො
‘‘පාපමිත්කතො’’. 

57. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ඉන්ද්රිකයසු අගුත්තද්වාක ො? තත්ථ ෙතමා
ඉන්ද්රිකයසු අගුත්තද්වා තා? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො චක්ඛුනා රූපං දි ්වා
නිමිත්තග්ගාහී කහොති අනුබයඤ්ජනග්ගාහී; යත්වාධිෙ ණකමනං චක්ඛුන්ද්රියං
අ ංවුතං විහ න්තං අභිජ්ඣාකෙොමන ් ා පාපො අකු ලා ධම්මා
අන්වා ් කවයයං, ත ්   ංව ාය න පටිපජ්ජති, න  ක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 
චක්ඛුන්ද්රිකයන  ංව ංආපජ්ජති. ක ොකතන  ද්ෙං සුත්වා…කප.…ඝාකනන
ගන්ධං ඝායිත්වා…කප.… ජිව්හාය   ං  ායිත්වා…කප.… ොකයන
ක ොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…කප.… මන ා ධම්මං විඤ්ඤාය නිමිත්තග්ගාහී කහොති 
අනුබයඤ්ජනග්ගාහී; යත්වාධිෙ ණකමනං මනින්ද්රියං අ ංවුතං විහ න්තං 
අභිජ්ඣාකෙොමන ් ාපාපොඅකු ලාධම්මාඅන්වා ් කවයයං, ත ්   ංව ාය
න පටිපජ්ජති, න  ක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිකය න  ංව ං ආපජ්ජති. යා
ඉකම ංඡන්නංඉන්ද්රියානංඅගුත්තිඅකගොපනා අනා ක්කඛොඅ ංවක ො–අයං
වුච්චති ඉන්ද්රිකයසු අගුත්තද්වා තා. ඉමාය ඉන්ද්රිකයසු අගුත්තද්වා තාය 
 මන්නාගකතොපුග්ගකලො ‘‘ඉන්ද්රිකයසුඅගුත්තද්වාක ො’’. 

58. ෙතකමොච පුග්ගකලොකභොජකනඅමත්තඤ්ඤූ? තත්ථෙතමාකභොජකන
අමත්තඤ්ඤුතා? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අප්පටි ඞ්ඛා අකයොනික ො ආහා ං 
ආහාක ති ෙවාය මොය මණ්ඩනාය විභූ නාය, යා තත්ථ අ න්තුට්ඨිතා
අමත්තඤ්ඤුතා අප්පටි ඞ්ඛා කභොජකන – අයං වුච්චති කභොජකන
අමත්තඤ්ඤුතා. ඉමාය කභොජකන අමත්තඤ්ඤුතාය  මන්නාගකතො පුග්ගකලො 
‘‘කභොජකනඅමත්තඤ්ඤූ’’. 
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59. ෙතකමො ච පුග්ගකලො මුට්ඨ ් ති? තත්ථ ෙතමං මුට්ඨ ් ච්චං? යා
අ ් ති අනනු ් ති අප්පටි ් ති අ ් ති අ ්  ණතා අධා ණතා පිලාපනතා
 ම්මු නතා – ඉෙං වුච්චති මුට්ඨ ් ච්චං. ඉමිනා මුට්ඨ ් ච්කචන
 මන්නාගකතොපුග්ගකලො ‘‘මුට්ඨ ් ති’’. 

60. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅ ම්පජාකනො? තත්ථෙතමංඅ ම්පජඤ්ඤං? යං
අඤ්ඤාණං අෙ ් නං අනභි මකයො අනනුකබොකධො අ ම්කබොකධො
අප්පටිකවකධො අ ඞ්ගාහණා අපරිකයොගාහණා [අ ංගාහනා අපරිකයොගාහනා
(සී. යා.ෙ.)] අ මකපක්ඛණාඅපච්චකවක්ඛණාඅපච්චක්ඛෙම්මං දුම්කමජ්ඣං
බාලයං අ ම්පජඤ්ඤං කමොකහො පකමොකහො  ම්කමොකහො අවිජ්ජා අවිජ්කජොකඝො 
අවිජ්ජාකයොකගො අවිජ්ජානු කයො අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං අවිජ්ජාලඞ්ගී කමොකහො
අකු ලමූලං – ඉෙං වුච්චති අ ම්පජඤ්ඤං. ඉමිනා අ ම්පජඤ්කඤන
 මන්නාගකතොපුග්ගකලො ‘‘අ ම්පජාකනො’’. 

61. ෙතකමො ච පුග්ගකලො සීලවිපන්කනො? තත්ථ ෙතමා සීලවිපත්ති? 
ොයිකෙොවීතික්ෙකමොවාචසිකෙො වීතික්ෙකමොොයිෙවාචසිකෙොවීතික්ෙකමො
–අයංවුච්චතිසීලවිපත්ති. බ්බම්පි දු ්සිලයංසීලවිපත්ති.ඉමායසීලවිපත්තියා 
 මන්නාගකතො පුග්ගකලො‘‘සීලවිපන්කනො’’. 

62. ෙතකමො ච පුග්ගකලො දිට්ඨිවිපන්කනො? තත්ථ ෙතමා දිට්ඨිවිපත්ති? 
‘‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථි හුතං, නත්ථි සුෙතදුක්ෙටානං 
[සුෙටදුක්ෙටානං (සී.)] ෙම්මානං ලංවිපාකෙො, නත්ථිඅයංකලොකෙො, නත්ථි 
පක ො කලොකෙො, නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, නත්ථි  ත්තා ඔපපාතිො, නත්ථි
කලොකෙ  මණබ්රාහ්මණා  ම්මග්ගතා [ මග්ගතා (ෙ.)]  ම්මාපටිපන්නා කය
ඉමඤ්චකලොෙංප ඤ්චකලොෙං යංඅභිඤ්ඤා ච්ඡිෙත්වා පකවකෙන්තී’’ති.
යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහනං දිට්ඨිෙන්තාක ො දිට්ඨිවිසූොයිෙං
දිට්ඨිවිප් න්දිතංදිට්ඨි ංකයොජනංගාකහොපටිග්ගාකහොඅභිනිකවක ො ප ාමාක ො
කුම්මග්කගො මිච්ඡාපකථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියා ග්ගාකහො 
[විපරිකය ග්ගාකහො ( බ්බත්ථ) පෙසිද්ධි චින්කතතබ්බා], අයං වුච්චති
දිට්ඨිවිපත්ති.  බ්බාපි මිච්ඡාදිට්ඨි දිට්ඨිවිපත්ති. ඉමාය දිට්ඨිවිපත්තියා
 මන්නාගකතොපුග්ගකලො ‘‘දිට්ඨිවිපන්කනො’’. 

63. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අජ්ඣත්ත ංකයොජකනො? ය ්  පුග්ගල ් 
පඤ්කචො ම්භාගියානි  ංකයොජනානි අප්පහීනානි – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘අජ්ඣත්ත ංකයොජකනො’’. 
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64. ෙතකමො ච පුග්ගකලො බහිද්ධා ංකයොජකනො? ය ්  පුග්ගල ් 
පඤ්චුද්ධම්භාගියානි  ංකයොජනානි අප්පහීනානි – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘බහිද්ධා ංකයොජකනො’’. 

65. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅක්කෙොධකනො? තත්ථෙතකමොකෙොකධො? කයො
කෙොකධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං කෙොක ො දු ් නා දු ්සිතත්තං බයාපත්ති
බයාපජ්ජනා බයාපජ්ජිතත්තං වික ොකධො පටිවික ොකධො චණ්ඩික්ෙං අසුක ොකපො
අනත්තමනතා චිත්ත ්  – අයං වුච්චති කෙොකධො. ය ්  පුග්ගල ්  අයං
කෙොකධොපහීකනො – අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘අක්කෙොධකනො’’. 

66. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අනුපනාහී? තත්ථ ෙතකමො උපනාකහො? 
පුබ්බොලං කෙොකධො අප ොලං උපනාකහො කයො එවරූකපො උපනාකහො
උපනය්හනා උපනය්හිතත්තං අට්ඨපනා ඨපනා  ණ්ඨපනා අනු ං න්ෙනා 
අනුප්පබන්ධනා ෙළ්හීෙම්මං කෙොධ ්  – අයං වුච්චති උපනාකහො. ය ් 
පුග්ගල ් අයං උපනාකහොපහීකනො–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අනුපනාහී’’. 

67. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅමක්ඛී? තත්ථෙතකමොමක්කඛො? කයොමක්කඛො
මක්ඛායනාමක්ඛායිතත්තං නිට්ඨුරියංනිට්ඨුරියෙම්මං–අයංවුච්චතිමක්කඛො.
ය ් පුග්ගල ් අයංමක්කඛො පහීකනො–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අමක්ඛී’’. 

68. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅපළාසී? තත්ථෙතකමොපළාක ො? කයොපළාක ො
පළා ායනා පළා ායිතත්තං පළා ාහාක ො විවාෙට්ඨානං යුගග්ගාකහො
අප්පටිනි ් ග්කගො – අයං වුච්චති පළාක ො. ය ්  පුග්ගල ්  අයං පළාක ො
පහීකනො–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘අපළාසී’’. 

69. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අනි ්සුකී? තත්ථ ෙතමා ඉ ් ා? යා
ප ලාභ ක්ො ගරුො මානනවන්ෙනපූජනාසු ඉ ් ා ඉ ් ායනා
ඉ ් ායිතත්තං උසූයා උසූයනා උසූයිතත්තං – අයං වුච්චති ඉ ් ා. ය ් 
පුග්ගල ් අයංඉ ් ාපහීනා– අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අනි ්සුකී’’. 

70. ෙතකමො ච පුගකලො අමච්ඡරී? තත්ථ ෙතමං මච්ඡරියං? පඤ්ච
මච්ඡරියානි–ආවා මච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, 
ධම්මමච්ඡරියං. යං එවරූපං මච්කඡ ං මච්ඡ ායනා මච්ඡ ායිතත්තං කවවිච්ඡං
ෙෙරියංෙටුෙඤ්චුෙතා අග්ගහිතත්තං චිත්ත ් –ඉෙංවුච්චතිමච්ඡරියං.ය ් 
පුග්ගල ් ඉෙංමච්ඡරියංපහීනං–අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අමච්ඡරී’’. 

71. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅ කඨො? තත්ථෙතමං ාකඨයයං? ඉකධෙච්කචො
 කඨොකහොතිපරි කඨො.යංතත්ථ ඨං  ඨතා ාකඨයයංෙක්ෙ තාෙක්ෙරියං
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පරික්ඛත්තතාපාරික්ඛත්තියං –ඉෙංවුච්චති  ාකඨයයං.ය ් පුග්ගල ් ඉෙං
 ාකඨයයංපහීනං–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘අ කඨො’’. 

72. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අමායාවී? තත්ථ ෙතමා මායා? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලොොකයනදුච්චරිතංචරිත්වා වාචායදුච්චරිතංචරිත්වාමන ාදුච්චරිතං
චරිත්වාත ් පටිච්ඡාෙනකහතුපාපිෙං ඉච්ඡංපණිෙහති–‘‘මාමංජඤ්ඤා’’ති
ඉච්ඡති, ‘‘මා මං ජඤ්ඤා’’ති  ඞ්ෙප්පති, ‘‘මා මං ජඤ්ඤා’’ති වාචං භා ති, 
‘‘මා මං ජඤ්ඤා’’ති ොකයන ප ක්ෙමති. යා එවරූපා මායා මායාවිතා
අච්චා  ා වඤ්චනා නිෙති විකි ණා පරිහ ණා ගූහනා පරිගූහනා ඡාෙනා 
පටිච්ඡාෙනා අනුත්තානීෙම්මං අනාවිෙම්මං කවොච්ඡාෙනා පාපකිරියා – අයං
වුච්චති මායා. ය ්  පුග්ගල ්  අයං මායා පහීනා – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘අමායාවී’’. 

73. ෙතකමො ච පුග්ගකලො හිරිමා? තත්ථ ෙතමා හිරී? යං හිරීයති
හිරියිතබ්කබන හිරීයති පාපොනං අකු ලානං ධම්මානං  මාපත්තියා – අයං
වුච්චතිහිරී.ඉමායහිරියා මන්නාගකතොපුග්ගකලො‘‘හිරිමා’’. 

74. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ඔත්තප්පී? තත්ථ ෙතමං ඔත්තප්පං? යං
ඔත්තප්පති ඔත්තප්පිතබ්කබන ඔත්තප්පති පාපොනං අකු ලානං ධම්මානං
 මාපත්තියා – ඉෙං වුච්චති ඔත්තප්පං. ඉමිනා ඔත්තප්කපන  මන්නාගකතො
පුග්ගකලො ‘‘ඔත්තප්පී’’. 

75. ෙතකමො ච පුග්ගකලො සුවකචො? තත්ථ ෙතමා ක ොවච ් තා? 
 හධම්මිකෙ වුච්චමාකන ක ොවච ් ායං ක ොවච ්සියං ක ොවච ් තා
අවිප්පටිකුලග්ගාහිතා අවිපච්චනීෙ ාතතා  ාෙරියං  ාෙරියතා  ගා වතා
 ප්පති ් වතා – අයං වුච්චති ක ොවච ් තා. ඉමාය ක ොවච ් තාය
 මන්නාගකතොපුග්ගකලො‘‘සුවකචො’’. 

76. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ෙලයාණමිත්කතො? තත්ථ ෙතමා
ෙලයාණමිත්තතා? කයකතපුග්ගලා ද්ධා සීලවන්කතොබහු ්සුතාචාගවන්කතො
පඤ්ඤවන්කතො, යා කත ං ක වනා නික වනා  ංක වනා භජනා  ම්භජනා
භත්ති  ම්භත්ති  ම්පවඞ්ෙතා – අයං වුච්චති ෙලයාණමිත්තතා. ඉමාය 
ෙලයාණමිත්තතාය මන්නාගකතොපුග්ගකලො‘‘ෙලයාණමිත්කතො’’. 

77. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වාක ො? තත්ථ ෙතමා
ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වා තා? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො චක්ඛුනා රූපං දි ්වා න
නිමිත්තග්ගාහීකහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී; යත්වාධිෙ ණකමනංචක්ඛුන්ද්රියං
අ ංවුතං විහ න්තං අභිජ්ඣාකෙොමන ් ා පාපො අකු ලා ධම්මා
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අන්වා ් කවයයං, ත ්  ංව ාය පටිපජ්ජති,  ක්ඛතිචක්ඛුන්ද්රියංචක්ඛුන්ද්රිකය
 ංව ං ආපජ්ජති. ක ොකතන  ද්ෙං සුත්වා…කප.… ඝාකනන ගන්ධං
ඝායිත්වා…කප.… ජිව්හාය   ං  ායිත්වා…කප.… ොකයන ක ොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා…කප.… මන ා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී කහොති 
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී; යත්වාධිෙ ණකමනං මනින්ද්රියං අ ංවුතං විහ න්තං 
අභිජ්ඣාකෙොමන ් ාපාපොඅකු ලාධම්මාඅන්වා ් කවයයං, ත ්   ංව ාය
පටිපජ්ජති,  ක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිකය  ංව ං ආපජ්ජති. යා ඉකම ං 
ඡන්නං ඉන්ද්රියානං ගුත්ති කගොපනා ආ ක්කඛො  ංවක ො – අයං වුච්චති
ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වා තා. ඉමාය ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වා තාය  මන්නාගකතො
පුග්ගකලො‘‘ඉන්ද්රිකයසුගුත්තද්වාක ො’’. 

78. ෙතකමොච පුග්ගකලොකභොජකනමත්තඤ්ඤූ? තත්ථෙතමාකභොජකන
මත්තඤ්ඤුතා? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො පටි ඞ්ඛා කයොනික ො ආහා ං
ආහාක ති – ‘‘කනව ෙවාය, නමොය, නමණ්ඩනාය, නවිභූ නාය; යාවකෙව
ඉම ්  ොය ්  ඨිතියා යාපනාය විහිංසූප තියා බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය. ඉති 
පු ාණඤ්චකවෙනංපටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්චකවෙනංනඋප්පාකෙ ් ාමි, යාත්රාච
කම භවි ් ති අනවජ්ජතා ච  ාසුවිහාක ො චා’’ති. යා තත්ථ  න්තුට්ඨිතා
මත්තඤ්ඤුතා පටි ඞ්ඛා කභොජකන – අයං වුච්චති කභොජකන මත්තඤ්ඤුතා.
ඉමාය කභොජකන මත්තඤ්ඤුතාය  මන්නාගකතො පුග්ගකලො ‘‘කභොජකන
මත්තඤ්ඤූ’’. 

79. ෙතකමො ච පුග්ගකලො උපට්ඨිත ් ති? තත්ථ ෙතමා  ති? යා  ති
අනු ් ති පටි ් ති  ති   ණතා ධා ණතා අපිලාපනතා අ ම්මු නතා  ති
 තින්ද්රියං තිබලං ම්මා ති–අයංවුච්චති  ති.ඉමාය තියා මන්නාගකතො
පුග්ගකලො‘‘උපට්ඨිත ් ති’’. 

80. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ම්පජාකනො? තත්ථෙතමං  ම්පජඤ්ඤං? යා
පඤ්ඤා පජානනාවිචකයො පවිචකයො ධම්මවිචකයො ල්ලක්ඛණාඋපලක්ඛණා
පච්චුපලක්ඛණා පණ්ඩිච්චං කෙො ල්ලං කනපුඤ්ඤං කවභබයා චින්තා
උපපරික්ඛාභූරීකමධාපරිණායිොවිප ් නා ම්පජඤ්ඤං පකතොකෙොපඤ්ඤා
පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාබලංපඤ්ඤා ත්ථං පඤ්ඤාපා ාකෙොපඤ්ඤාආකලොකෙො
පඤ්ඤාඔභාක ො පඤ්ඤාපජ්කජොකතො පඤ්ඤා තනං අකමොකහො ධම්මවිචකයො 
 ම්මාදිට්ඨි–ඉෙංවුච්චති ම්පජඤ්ඤං.ඉමිනා ම්පජඤ්කඤන මන්නාගකතො
පුග්ගකලො ‘‘ ම්පජාකනො’’. 

81. ෙතකමො ච පුග්ගකලො සීල ම්පන්කනො? තත්ථ ෙතමා සීල ම්පො? 
ොයිකෙො අවීතික්ෙකමො වාචසිකෙො අවීතික්ෙකමො ොයිෙවාචසිකෙො
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අවීතික්ෙකමො – අයං වුච්චති සීල ම්පො.  බ්කබොපි සීල ංවක ො සීල ම්පො.
ඉමායසීල ම්පොය මන්නාගකතොපුග්ගකලො‘‘සීල ම්පන්කනො’’. 

82. ෙතකමො ච පුග්ගකලො දිට්ඨි ම්පන්කනො? තත්ථ ෙතමා දිට්ඨි ම්පො? 
‘‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි යිට්ඨං, අත්ථි හුතං, අත්ථි සුෙතදුක්ෙටානං ෙම්මානං
 ලංවිපාකෙො, අත්ථිඅයංකලොකෙො, අත්ථිපක ොකලොකෙො, අත්ථි මාතා, අත්ථි
පිතා, අත්ථි  ත්තා ඔපපාතිො, අත්ථි කලොකෙ  මණබ්රාහ්මණා  ම්මග්ගතා
 ම්මාපටිපන්නා කය ඉමඤ්ච කලොෙං ප ඤ්ච කලොෙං  යං අභිඤ්ඤා
 ච්ඡිෙත්වා පකවකෙන්තී’’ති. යා එවරූපා පඤ්ඤා පජානනා…කප.…
අකමොකහො ධම්මවිචකයො  ම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති දිට්ඨි ම්පො.  බ්බාපි
 ම්මාදිට්ඨි දිට්ඨි ම්පො. ඉමාය දිට්ඨි ම්පොය  මන්නාගකතො පුග්ගකලො
‘‘දිට්ඨි ම්පන්කනො’’. 

83. ෙතකමද්කව පුග්ගලාදුල්ලභාකලොෙ ්මිං? කයොචපුබ්බොරී, කයොච
ෙතඤ්ඤූෙතකවදී–ඉකමද්කව පුග්ගලාදුල්ලභාකලොෙ ්මිං. 

84. ෙතකම ද්කව පුග්ගලා දුත්තප්පයා? කයො ච ලද්ධං ලද්ධං නික්ඛිපති, 
කයො චලද්ධංලද්ධංවි ් ජ්කජති–ඉකමද්කවපුග්ගලා‘‘දුත්තප්පයා’’. 

85. ෙතකම ද්කවපුග්ගලාසුතප්පයා? කයොචලද්ධංලද්ධංනනික්ඛිපති, 
කයොච ලද්ධංලද්ධංනවි ් ජ්කජති–ඉකමද්කවපුග්ගලා‘‘සුතප්පයා’’. 

86. ෙතකම ං ද්වින්නං පුග්ගලානං ආ වා වඩ්ඪන්ති? කයො ච න
කුක්කුච්චායිතබ්බං කුක්කුච්චායති, කයො ච කුක්කුච්චායිතබ්බං න
කුක්කුච්චායති–ඉකම ංද්වින්නං පුග්ගලානංආ වාවඩ්ඪන්ති. 

87. ෙතකම ං ද්වින්නං පුග්ගලානං ආ වා න වඩ්ඪන්ති? කයො ච න
කුක්කුච්චායිතබ්බං න කුක්කුච්චායති, කයො ච කුක්කුච්චායිතබ්බං
කුක්කුච්චායති–ඉකම ංද්වින්නං පුග්ගලානංආ වානවඩ්ඪන්ති. 

88. ෙතකමො ච පුග්ගකලො හීනාධිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
දු ්සීකලො කහොති පාපධම්කමො, ක ො අඤ්ඤං දු ්සීලං පාපධම්මං ක වති භජති
පයිරුපා ති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘හීනාධිමුත්කතො’’. 

89. ෙතකමො චපුග්ගකලොපණීතාධිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොසීලවා
කහොති ෙලයාණධම්කමො, ක ොඅඤ්ඤංසීලවන්තංෙලයාණධම්මංක වතිභජති
පයිරුපා ති–අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘පණීතාධිමුත්කතො’’. 
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90. ෙතකමො ච පුග්ගකලො තිත්කතො? පච්කචෙ ම්බුද්ධා [පච්කචෙබුද්කධො
(සී.)] කයචතථාගත ්  ාවොඅ හන්කතොතිත්තා.  ම්මා ම්බුද්කධොතිත්කතො
චතප්කපතාච [තප්කපතාච, අයං වුච්චතිපුග්ගකලොතිත්කතො(සී.)]. 

දුෙනිද්කෙක ො. 

3. තිෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
91. ෙතකමො ච පුග්ගකලො නි ාක ො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො දු ්සීකලො

කහොති පාපධම්කමො අසුචි  ඞ්ෙ ්   මාචාක ො පටිච්ඡන්නෙම්මන්කතො
අ ් මකණො  මණපටිඤ්කඤො අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්කඤො අන්කතොපූති 
අව ්සුකතො ෙ ම්බුජාකතො. ක ො සුණාති – ‘‘ඉත්ථන්නාකමො කි  භික්ඛු
ආ වානංඛයාඅනා වං කචකතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්කඨවධම්කම යං
අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ විහ තී’’ති. ත ්  න එවං කහොති –
‘‘කුො ්සු නාමාහම්පි ආ වානං ඛයා අනා වං කචකතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්කඨව ධම්කම  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ
විහරි ් ාමී’’ති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘නි ාක ො’’. 

92. ෙතකමොච පුග්ගකලොආ ංක ො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොසීලවාකහොති
ෙලයාණධම්කමො.ක ොසුණාති– ‘‘ඉත්ථන්නාකමොකි භික්ඛුආ වානංඛයා
අනා වං කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්කඨව ධම්කම  යං අභිඤ්ඤා
 ච්ඡිෙත්වාඋප ම්පජ්ජවිහ තී’’ති.ත ් එවංකහොති – ‘‘කුො ්සුනාමාහම්පි
ආ වානංඛයාඅනා වංකචකතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්කඨවධම්කම යං
අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ විහරි ් ාමී’’ති. අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘ආ ංක ො’’. 

93. ෙතකමො ච පුග්ගකලො විගතාක ො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලොආ වානං
ඛයාඅනා වංකචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්කඨවධම්කම යංඅභිඤ්ඤා
 ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ විහ ති. ක ො සුණාති – ‘‘ඉත්ථන්නාකමොකි භික්ඛු
ආ වානංඛයාඅනා වං කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්කඨවධම්කම යං
අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ විහ තී’’ති. ත ්  න එවං කහොති –
‘‘කුො ්සු නාමාහම්පි ආ වානං ඛයා අනා වං කචකතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්කඨව ධම්කම  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ
විහරි ් ාමී’’ති.තංකි ් කහතු? යාහි ් පුබ්කබ අවිමුත්ත ් විමුත්තා ා,  ා
පටිප්ප ් ද්ධා.අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘විගතාක ො’’. 

94. තත්ථ ෙතකම තකයො ගිලානූපමා පුග්ගලා? තකයො ගිලානා –
ඉකධෙච්කචො ගිලාකනො ලභන්කතො වා  ප්පායානි කභොජනානි අලභන්කතො වා
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පටුන 

 ප්පායානිකභොජනානි, ලභන්කතොවා  ප්පායානිකභ ජ්ජානිඅලභන්කතොවා
 ප්පායානි කභ ජ්ජානි, ලභන්කතො වා පතිරූපං උපට්ඨාෙං අලභන්කතො වා
පතිරූපංඋපට්ඨාෙං, කනවවුට්ඨාතිතම්හාආබාධා.(1) 

ඉධ පකනෙච්කචො ගිලාකනො ලභන්කතො වා  ප්පායානි කභොජනානි
අලභන්කතොවා  ප්පායානිකභොජනානි, ලභන්කතොවා ප්පායානිකභ ජ්ජානි 
අලභන්කතො වා  ප්පායානි කභ ජ්ජානි, ලභන්කතො වා පතිරූපං උපට්ඨාෙං 
අලභන්කතොවාපතිරූපංඋපට්ඨාෙං, වුට්ඨාතිතම්හාආබාධා.(2) 

ඉධ පකනෙච්කචො ගිලාකනො ලභන්කතො  ප්පායානි කභොජනානි කනො
අලභන්කතො, ලභන්කතො ප්පායානිකභ ජ්ජානිකනොඅලභන්කතො, ලභන්කතො
පතිරූපංඋපට්ඨාෙංකනො අලභන්කතො, වුට්ඨාතිතම්හාආබාධා.(3) 

තත්රය්වායංගිලාකනොලභන්කතො ප්පායානිකභොජනානිකනොඅලභන්කතො, 
ලභන්කතො  ප්පායානි කභ ජ්ජානි කනො අලභන්කතො, ලභන්කතො පතිරූපං
උපට්ඨාෙං කනො අලභන්කතො, වුට්ඨාති තම්හා ආබාධා, ඉමං ගිලානං පටිච්ච
භගවතා ගිලානභත්තං අනුඤ්ඤාතං ගිලානකභ ජ්ජං අනුඤ්ඤාතං
ගිලානුපට්ඨාකෙො අනුඤ්ඤාකතො. ඉමඤ්ච පන ගිලානං පටිච්ච අඤ්කඤපි
ගිලානාඋපට්ඨාතබ්බා. 

එවකමවං [එවකමව (සී.)] තකයො ගිලානූපමා පුග්ගලා  න්කතො
 ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං.ෙතකමතකයො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොලභන්කතො
වා තථාගතං ෙ ් නාය අලභන්කතො වා තථාගතං ෙ ් නාය, ලභන්කතො වා 
තථාගතප්පකවදිතං ධම්මවිනයං  වණාය අලභන්කතො වා තථාගතප්පකවදිතං 
ධම්මවිනයං වණාය, කනවඔක්ෙමතිනියාමංකු කලසුධම්කමසු ම්මත්තං.
(1) 

ඉධපකනෙච්කචොපුග්ගකලොලභන්කතොවාතථාගතංෙ ් නායඅලභන්කතො
වා තථාගතංෙ ් නාය, ලභන්කතොවාතථාගතප්පකවදිතංධම්මවිනයං වණාය
අලභන්කතො වා තථාගතප්පකවදිතං ධම්මවිනයං  වණාය, ඔක්ෙමති නියාමං
කු කලසුධම්කමසු ම්මත්තං. (2) 

ඉධ පකනෙච්කචො පුග්ගකලො ලභන්කතො තථාගතං ෙ ් නාය කනො
අලභන්කතො, ලභන්කතො තථාගතප්පකවදිතං ධම්මවිනයං  වණාය කනො
අලභන්කතො, ඔක්ෙමතිනියාමංකු කලසු ධම්කමසු ම්මත්තං.(3) 

තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො ලභන්කතො තථාගතං ෙ ් නාය කනො අලභන්කතො, 
ලභන්කතො තථාගතප්පකවදිතං ධම්මවිනයං  වණාය කනො අලභන්කතො, 
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ඔක්ෙමතිනියාමංකු කලසුධම්කමසු ම්මත්තං, ඉමංපුග්ගලංපටිච්චභගවතා 
ධම්මකෙ නා අනුඤ්ඤාතා, ඉමඤ්ච පුග්ගලං පටිච්ච අඤ්කඤ ම්පි ධම්කමො
කෙක තබ්කබො. ඉකම තකයො ගිලානූපමා පුග්ගලා  න්කතො  ංවිජ්ජමානා
කලොෙ ්මිං. 

95. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ොය ක්ඛී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අට්ඨ
විකමොක්කඛොකයන ඵුසිත්වාවිහ ති, පඤ්ඤායච ් දි ්වාඑෙච්කචආ වා
පරික්ඛීණාකහොන්ති–අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ොය ක්ඛී’’. 

96. ෙතකමො ච පුග්ගකලො දිට්ඨිප්පත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ‘‘ඉෙං
දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, 
‘‘අයං දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී
පටිපො’’ති යථාභූතං පජානාති, තථාගතප්පකවදිතා ච ්  ධම්මා පඤ්ඤාය
කවොදිට්ඨා කහොන්ති කවොචරිතා, පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා එෙච්කච ආ වා
පරික්ඛීණාකහොන්ති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘දිට්ඨිප්පත්කතො’’. 

97. ෙතකමොච පුග්ගකලො ද්ධාවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො ‘‘ඉෙං
දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති…කප.… තථාගතප්පකවදිතා ච ්  ධම්මා
පඤ්ඤාය කවොදිට්ඨා කහොන්ති කවොචරිතා, පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා එෙච්කච
ආ වා පරික්ඛීණා කහොන්ති, කනො ච කඛො යථාදිට්ඨිප්පත්ත ්  – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො‘‘ ද්ධාවිමුත්කතො’’. 

98. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ගූථභාණී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො මු ාවාදී
කහොති භග්ගකතොවාපරි ග්ගකතොවා ඤාතිමජ්ඣගකතොවාපූගමජ්ඣගකතො
වා  ාජකුලමජ්ඣගකතො වා අභිනීකතො  ක්ඛිපුට්කඨො – ‘‘එහම්කභො [එහි කභො
( යා.ෙ.)ම.නි.1.440; අ.නි. 3.28], පුරි , යංජානාසිතංවකෙහී’’ති, ක ො
අජානංවාආහ–‘‘ජානාමී’’ති, ජානං වාආහ–‘‘නජානාමී’’ති, අප ් ංවා
ආහ – ‘‘ප ් ාමී’’ති, ප ් ං වාආහ – ‘‘න ප ් ාමී’’ති. ඉති අත්තකහතු වා
ප කහතු වා ආමි කිඤ්චික්ඛකහතු වා  ම්පජානමු ා භාසිතා කහොති – අයං
වුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘ගූථභාණී’’. 

99. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පුප් භාණී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො මු ාවාෙං
පහාය මු ාවාො පටිවි කතො කහොති  භග්ගකතො වා පරි ග්ගකතො වා
ඤාතිමජ්ඣගකතො වා පූගමජ්ඣගකතො වා  ාජකුලමජ්ඣගකතො වා අභිනීකතො
 ක්ඛිපුට්කඨො– ‘‘එහම්කභො, පුරි , යංජානාසිතං වකෙහී’’ති, ක ොඅජානංවා
ආහ–‘‘නජානාමී’’ති, ජානංවාආහ–‘‘ජානාමී’’ති, අප ් ං වාආහ–‘‘න
ප ් ාමී’’ති, ප ් ං වාආහ – ‘‘ප ් ාමී’’ති. ඉති අත්තකහතු වා ප කහතු වා
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ආමි කිඤ්චික්ඛකහතු වා න  ම්පජානමු ා භාසිතා කහොති – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො ‘‘පුප් භාණී’’. 

100. ෙතකමොච පුග්ගකලොමධුභාණී? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොයා ාවාචා
කනලාෙණ්ණසුඛාකපමනියා හෙයඞ්ගමාකපොරීබහුජනෙන්තාබහුජනමනාපා, 
තථාරූපිංවාචංභාසිතා කහොති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘මධුභාණී’’. 

101. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අරුකූපමචිත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
කෙොධකනො කහොති උපායා බහුකලො, අප්පම්පි වුත්කතො  මාකනො අභි ජ්ජති
කුප්පතිබයාපජ්ජතිපතිත්ථීයති [පතිට්ඨීයති( යා.ෙ.)අ.නි.3.25], කෙොපඤ්ච
කෙො ඤ්ච අප්පච්චයඤ්චපාතුෙක ොති.ක යයථාපිනාමදුට්ඨාරුකෙොෙට්කඨන
වාෙඨලාය [ෙථලාය(ෙ.), ෙථකලන(අට්ඨෙථා)අ.නි.3.25] වාඝට්ටිකතො 
භිකයයොක ොමත්තායආ වංකෙති [අ ් වකනොති(සී.)], එවකමවං ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො කෙොධකනො කහොති උපායා බහුකලො, අප්පම්පි වුත්කතො  මාකනො
අභි ජ්ජති කුප්පතිබයාපජ්ජතිපතිත්ථීයති, කෙොපඤ්චකෙො ඤ්චඅප්පච්චයඤ්ච
පාතුෙක ොති– අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අරුකූපමචිත්කතො’’. 

102. ෙතකමො ච පුග්ගකලො විජ්ජූපමචිත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’තියථාභූතංපජානාති.ක යයථාපිනාමචක්ඛුමා
පුරික ො  ත්තන්ධො තිමි ාය විජ්ජන්තරිොය රූපානි ප ්ක යය, එවකමවං
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති යථාභූතං පජානාති – අයං
වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘විජ්ජූපමචිත්කතො’’. 

103. ෙතකමො ච පුග්ගකලො වජිරූපමචිත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ආ වානංඛයාඅනා වංකචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්කඨවධම්කම යං
අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ විහ ති. ක යයථාපි නාම වජි  ්  නත්ථි
කිඤ්චි අකභජ්ජං මණි වා පා ාකණො වා, එවකමවං ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ආ වානංඛයාඅනා වංකචකතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්කඨව ධම්කම යං
අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ විහ ති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො 
‘‘වජිරූපමචිත්කතො’’. 

104. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅන්කධො? ඉකධෙච්ච ් පුග්ගල ් තථාරූපං
චක්ඛු න කහොති යථාරූකපන චක්ඛුනා අනධිගතං වා කභොගං අධිගච්කඡයය, 
අධිගතං වා කභොගං  ාතිං ෙක යය; තථාරූපම්පි ්  චක්ඛු න කහොති
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යථාරූකපන චක්ඛුනා කු ලාකු කල ධම්කම ජාකනයය,  ාවජ්ජානවජ්කජ
ධම්කම ජාකනයය, හීනප්පණීකතධම්කමජාකනයය, ෙණ්හසුක්ෙ ප්පටිභාකග
ධම්කමජාකනයය–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අන්කධො’’. 

105. ෙතකමොච පුග්ගකලොඑෙචක්ඛු? ඉකධෙච්ච ් පුග්ගල ් තථාරූපං
චක්ඛු කහොති, යථාරූකපන චක්ඛුනා අනධිගතං වා කභොගං අධිගච්කඡයය, 
අධිගතං වා කභොගං  ාතිං ෙක යය; තථාරූපම්පි ්  චක්ඛු න කහොති
යථාරූකපන චක්ඛුනා කු ලාකු කල ධම්කම ජාකනයය,  ාවජ්ජානවජ්කජ
ධම්කම ජාකනයය, හීනප්පණීකතධම්කමජාකනයය, ෙණ්හසුක්ෙ ප්පටිභාකග
ධම්කමජාකනයය–අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘එෙචක්ඛු’’. 

106. ෙතකමොච පුග්ගකලොද්විචක්ඛු? ඉකධෙච්ච ් පුග්ගල ් තථාරූපං
චක්ඛු කහොති යථාරූකපන චක්ඛුනා අනධිගතං වා කභොගං අධිගච්කඡයය, 
අධිගතංවාකභොගං ාතිංෙක යය; තථාරූපම්පි ්  චක්ඛුකහොතියථාරූකපන
චක්ඛුනාකු ලාකු කල ධම්කමජාකනයය,  ාවජ්ජානවජ්කජධම්කමජාකනයය, 
හීනප්පණීකතධම්කමජාකනයය, ෙණ්හසුක්ෙ ප්පටිභාකගධම්කමජාකනයය–
අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘ද්විචක්ඛු’’. 

107. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අවකුජ්ජපඤ්කඤො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ආ ාමං ගන්තා [ගකතො (සී.), ගන්ත්වා ( යා.)] කහොති අභික්ඛණං භික්ඛූනං 
 න්තිකෙ ධම්ම ් වණාය [ධම්ම ් වනාය ( යා.)]. ත ්  භික්ඛූ ධම්මං
කෙක න්ති ආදිෙලයාණං මජ්කඣෙලයාණං පරිකයො ානෙලයාණං  ාත්ථං 
 බයඤ්ජනංකෙවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපොක න්ති.ක ොත ්මිං
ආ කන නිසින්කනොත ් ාෙථායකනවආදිංමනසිෙක ොති, නමජ්ඣංමනසි
ෙක ොති, න පරිකයො ානං මනසි ෙක ොති. වුට්ඨිකතොපි තම්හා ආ නා ත ් ා
ෙථායකනවආදිංමනසිෙක ොති, නමජ්ඣංමනසි ෙක ොති, නපරිකයො ානං
මනසිෙක ොති. ක යයථාපිනාමකුම්කභොනික්කුජ්කජො [නිකුජ්කජො ( යා.) අ.
නි. 3.30] තත්ර උෙෙං ආසිත්තං විවට්ටති, කනො  ණ්ඨාති; එවකමවං
ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොආ ාමංගන්තාකහොතිඅභික්ඛණං භික්ඛූනං න්තිකෙ
ධම්ම ් වණාය. ත ්  භික්ඛූ ධම්මං කෙක න්ති ආදිෙලයාණං
මජ්කඣෙලයාණං පරිකයො ානෙලයාණං  ාත්ථං  බයඤ්ජනං 
කෙවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පොක න්ති. ක ො ත ්මිං ආ කන
නිසින්කනො ත ් ා ෙථාය කනව ආදිං මනසි ෙක ොති, න මජ්ඣං මනසි
ෙක ොති, න පරිකයො ානං මනසි ෙක ොති. වුට්ඨිකතොපි තම්හා ආ නා ත ් ා
ෙථායකනවආදිංමනසිෙක ොති, නමජ්ඣංමනසිෙක ොති, න පරිකයො ානං
මනසිෙක ොති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අවකුජ්ජපඤ්කඤො’’. 



අභිධම්මපිටකෙ                              පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාළි 
  

31 

පටුන 

108. ෙතකමො ච පුග්ගකලො උච්ඡඞ්ගපඤ්කඤො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ආ ාමංගන්තාකහොතිඅභික්ඛණං භික්ඛූනං න්තිකෙධම්ම ් වණාය.ත ් 
භික්ඛූ ධම්මං කෙක න්ති ආදිෙලයාණං මජ්කඣෙලයාණං
පරිකයො ානෙලයාණං  ාත්ථං  බයඤ්ජනං කෙවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රහ්මචරියංපොක න්ති.ක ොත ්මිංආ කනනිසින්කනොත ් ාෙථායආදිම්පි
මනසි ෙක ොති, මජ්ඣම්පි මනසි ෙක ොති, පරිකයො ානම්පි මනසි ෙක ොති.
වුට්ඨිකතොචකඛොතම්හා ආ නාත ් ාෙථායකනවආදිංමනසිෙක ොති, න
මජ්ඣං මනසි ෙක ොති, න පරිකයො ානං මනසි ෙක ොති. ක යයථාපි නාම
පුරි  ්  උච්ඡඞ්කග නානාඛජ්ජොනි ආකිණ්ණානි – තිලා තණ්ඩුලා 
[තිලතණ්ඩුලා (ෙ.) අ. නි. 3.30] කමොෙො බෙ ා. ක ො තම්හා ආ නා
වුට්ඨහන්කතො  ති ම්කමො ා පකික යය. එවකමවං ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ආ ාමංගන්තාකහොතිඅභික්ඛණංභික්ඛූනං න්තිකෙධම්ම ් වණාය.ත ්  
භික්ඛූ ධම්මං කෙක න්ති ආදිෙලයාණං මජ්කඣෙලයාණං
පරිකයො ානෙලයාණං  ාත්ථං  බයඤ්ජනං කෙවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංපොක න්ති.ක ොත ්මිංආ කනනිසින්කනො ත ් ාෙථායආදිම්පි 
මනසි ෙක ොති, මජ්ඣම්පි මනසි ෙක ොති, පරිකයො ානම්පි මනසි ෙක ොති.
වුට්ඨිකතොචකඛොතම්හාආ නාත ් ාෙථායකනවආදිම්පි මනසිෙක ොති, න
මජ්ඣම්පි මනසි ෙක ොති, න පරිකයො ානම්පි මනසි ෙක ොති – අයං වුච්චති 
පුග්ගකලො‘‘උච්ඡඞ්ගපඤ්කඤො’’. 

109. ෙතකමොච පුග්ගකලොපුථුපඤ්කඤො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොආ ාමං
ගන්තා කහොති අභික්ඛණං භික්ඛූනං  න්තිකෙ ධම්ම ් වණාය. ත ්  භික්ඛූ
ධම්මං කෙක න්ති ආදිෙලයාණං මජ්කඣෙලයාණං පරිකයො ානෙලයාණං
 ාත්ථං  බයඤ්ජනං කෙවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පොක න්ති.
ක ො ත ්මිං ආ කන නිසින්කනො ත ් ා ෙථාය ආදිම්පි මනසි ෙක ොති, 
මජ්ඣම්පිමනසිෙක ොති, පරිකයො ානම්පිමනසිෙක ොති.වුට්ඨිකතොපිතම්හා
ආ නා ත ් ා ෙථාය ආදිම්පි මනසි ෙක ොති, මජ්ඣම්පි මනසි ෙක ොති, 
පරිකයො ානම්පි මනසි ෙක ොති. ක යයථාපි නාම කුම්කභො උක්කුජ්කජො තත්ර
උෙෙං ආසිත්තං  ණ්ඨාති, කනො විවට්ටති; එවකමවං ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ආ ාමංගන්තාකහොන්තිඅභික්ඛණංභික්ඛූනං  න්තිකෙධම්ම ් වණාය.ත ් 
භික්ඛූ ධම්මං කෙක න්ති ආදිෙලයාණං මජ්කඣෙලයාණං
පරිකයො ානෙලයාණං  ාත්ථං  බයඤ්ජනං කෙවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රහ්මචරියංපොක න්ති.ක ොත ්මිංආ කනනිසින්කනොත ් ාෙථායආදිම්පි
මනසි ෙක ොති, මජ්ඣම්පි මනසි ෙක ොති, පරිකයො ානම්පි මනසි ෙක ොති.
වුට්ඨිකතොපි තම්හා ආ නා ත ් ා ෙථාය ආදිම්පි මනසි ෙක ොති, මජ්ඣම්පි
මනසි ෙක ොති, පරිකයො ානම්පි මනසි ෙක ොති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘පුථුපඤ්කඤො’’. 
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110. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ොකමසු ච භකවසු ච අවීත ාකගො? 
ක ොතාපන්න ෙොගාමිකනො – ඉකමවුච්චන්තිපුග්ගලා‘‘ොකමසුචභකවසුච
අවීත ාගා’’. 

111. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ොකමසු වීත ාකගො, භකවසු අවීත ාකගො? 
අනාගාමී–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘ොකමසුවීත ාකගො, භකවසුඅවීත ාකගො’’. 

112. ෙතකමොච පුග්ගකලොොකමසුචභකවසුචවීත ාකගො? අ හා–අයං
වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ොකමසුචභකවසු චවීත ාකගො’’. 

113. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පා ාණකලඛූපකමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො 
අභිණ්හං කුජ්ඣති. ක ො ච ඛ්ව ්  කෙොකධො චි ං දීඝ ත්තං අනුක ති.
ක යයථාපිනාම පා ාකණකලඛානඛිප්පංලුජ්ජතිවාකතනවාඋෙකෙනවා, 
චි ට්ඨිතිොකහොති; එවකමවං ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොඅභිණ්හංකුජ්ඣති.ක ො
ච ඛ්ව ්  කෙොකධො චි ං දීඝ ත්තං අනුක ති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘පා ාණකලඛූපකමො’’. 

114. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පථවිකලඛූපකමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
අභිණ්හං කුජ්ඣති. ක ො ච ඛ්ව ්  කෙොකධො න චි ං දීඝ ත්තං අනුක ති.
ක යයථාපිනාමපථවියා [පඨවියා(සී.  යා.)] කලඛාඛිප්පංලුජ්ජතිවාකතනවා
උෙකෙනවා, නචි ට්ඨිතිොකහොති; එවකමවංඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොඅභිණ්හං
කුජ්ඣති.ක ොචඛ්ව ් කෙොකධොනචි ංදීඝ ත්තං අනුක ති–අයංවුච්චති
පුග්ගකලො‘‘පථවිකලඛූපකමො’’. 

115. ෙතකමො ච පුග්ගකලො උෙෙකලඛූපකමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ආගාළ්කහනපිවුච්චමාකනො රුක නපි වුච්චමාකනොඅමනාකපනපිවුච්චමාකනො
 ං න්ෙතිකමව [… කචව( යා.)අ. නි.3.133]  න්ධියතිකමව [… කචව( යා.)
අ.නි. 3.133]  ම්කමොෙතිකමව [… කචව( යා.)අ.නි. 3.133]. ක යයථාපිනාම
උෙකෙ කලඛා ඛිප්පං ලුජ්ජති, න චි ට්ඨිතිො කහොති; එවකමවං ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො ආගාළ්කහනපි වුච්චමාකනො  රුක නපි වුච්චමාකනො අමනාකපනපි
වුච්චමාකනො  ං න්ෙතිකමව  න්ධියතිකමව  ම්කමොෙතිකමව – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො‘‘උෙෙකලඛූපකමො’’. 

116. තත්ථෙතකම තකයොකපොත්ථකූපමා පුග්ගලා? තකයො කපොත්ථො –
නකවොපිකපොත්ථකෙොදුබ්බණ්කණොකචවකහොති දුක්ඛ ම්  ්ක ොචඅප්පග්කඝො
ච, මජ්ඣිකමොපි කපොත්ථකෙො දුබ්බණ්කණො කචව කහොති දුක්ඛ ම්  ්ක ො ච
අප්පග්කඝො ච, ජිණ්කණොපි කපොත්ථකෙො දුබ්බණ්කණො කචව කහොති 
දුක්ඛ ම්  ්ක ොචඅප්පග්කඝොච.ජිණ්ණම්පිකපොත්ථෙංඋක්ඛලිපරිමජ්ජනංවා 
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ෙක ොන්ති  ඞ්ො කූකට වා නං ඡඩ්කඩන්ති. එවකමවං තකයොකම
කපොත්ථකූපමාපුග්ගලා න්කතො  ංවිජ්ජමානාභික්ඛූසු.ෙතකමතකයො? නකවො
කචපිභික්ඛුකහොතිදු ්සීකලොපාපධම්කමො, ඉෙම ් දුබ්බණ්ණතාය.ක යයථාපි
ක ො කපොත්ථකෙො දුබ්බණ්කණො, තථූපකමො අයං පුග්ගකලො. කය කඛො පන ් 
ක වන්ති භජන්ති පයිරුපා න්ති දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජන්ති, කත ං තං කහොති
දීඝ ත්තං අහිතාය දුක්ඛාය. ඉෙම ්  දුක්ඛ ම්  ් තාය. ක යයථාපි ක ො
කපොත්ථකෙොදුක්ඛ ම්  ්ක ො, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො.කය ංකඛොපනක ො
පටිග්ගණ්හාති චීව පිණ්ඩපාතක නා නගිලානපච්චයකභ ජ්ජපරික්ඛා ං, 
කත ං තං න මහප් ලං කහොති න මහානි ං ං. ඉෙම ්  අප්පග්ඝතාය.
ක යයථාපික ොකපොත්ථකෙො අප්පග්කඝො, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

මජ්ඣිකමො කචපි භික්ඛු කහොති…කප.… කථක ො කචපි භික්ඛු කහොති 
දු ්සීකලොපාපධම්කමො, ඉෙම ්  දුබ්බණ්ණතාය.ක යයථාපික ොකපොත්ථකෙො
දුබ්බණ්කණො, තථූපකමො අයං පුග්ගකලො. කය කඛො පන ්  ක වන්ති භජන්ති 
පයිරුපා න්ති දිට්ඨානුගතිංආපජ්ජන්ති, කත ං තං කහොති දීඝ ත්තං අහිතාය
දුක්ඛාය. ඉෙම ්  දුක්ඛ ම්  ් තාය. ක යයථාපි ක ො කපොත්ථකෙො
දුක්ඛ ම්  ්ක ො, තථූපකමො අයං පුග්ගකලො. කය ං කඛො පන ක ො
පටිග්ගණ්හාති චීව පිණ්ඩපාතක නා නගිලානපච්චයකභ ජ්ජපරික්ඛා ං, 
කත ං තං න මහප් ලං කහොති න මහානි ං ං. ඉෙම ්  අප්පග්ඝතාය.
ක යයථාපික ොකපොත්ථකෙොඅප්පග්කඝො, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 

එවරූකපො කච කථක ො භික්ඛු  ඞ්ඝමජ්කඣ භණති. තකමනං භික්ඛූ 
එවමාහංසු – ‘‘කිං නු කඛො තුය්හං බාල ්  අබයත්ත ්  භණිකතන, ත්වම්පි
නාම භණිතබ්බං මඤ්ඤසී’’ති! ක ො කුපිකතො අනත්තමකනො තථාරූපිං වාචං
නිච්ඡාක ති යථාරූපාය වාචාය  ඞ්කඝො තං උක්ඛිපති,  ඞ්ො කූකටව නං
කපොත්ථෙං. ඉකම තකයො කපොත්ථකූපමා පුග්ගලා  න්කතො  ංවිජ්ජමානා
භික්ඛූසු. 

117. තත්ථ ෙතකම තකයො ොසිෙවත්ථූපමා පුග්ගලා? තීණි
ොසිෙවත්ථානි – නවම්පි ොසිෙවත්ථං වණ්ණවන්තඤ්කචව කහොති
සුඛ ම්  ් ඤ්ච මහග්ඝඤ්ච, මජ්ඣිමම්පි ොසිෙවත්ථං වණ්ණවන්තඤ්කචව
කහොති සුඛ ම්  ් ඤ්ච මහග්ඝඤ්ච, ජිණ්ණම්පි ොසිෙවත්ථං 
වණ්ණවන්තඤ්කචව කහොති සුඛ ම්  ් ඤ්ච මහග්ඝඤ්ච. ජිණ්ණම්පි
ොසිෙවත්ථං  තනපලිකවඨනං වා ෙක ොන්ති ගන්ධෙ ණ්ඩකෙ වා නං
නික්ඛිපන්ති. 

එවකමවං තකයොකම ොසිෙවත්ථූපමා පුග්ගලා  න්කතො  ංවිජ්ජමානා
භික්ඛූසු.ෙතකමතකයො? නකවො කචපිභික්ඛුකහොතිසීලවා ෙල්යාණධම්කමො, 
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ඉෙම ් සුවණ්ණතාය.ක යයථාපිතංොසිෙවත්ථං වණ්ණවන්තං, තථූපකමො
අයංපුග්ගකලො.කයකඛොපන ් ක වන්තිභජන්තිපයිරුපා න්ති දිට්ඨානුගතිං
ආපජ්ජන්ති, කත ං තං කහොති දීඝ ත්තං හිතාය සුඛාය. ඉෙම ්  
සුඛ ම්  ් තාය. ක යයථාපි තං ොසිෙවත්ථං සුඛ ම්  ් ං, තථූපකමො අයං
පුග්ගකලො. කය ං කඛො පන ක ො [කය ං කඛො පන ( බ්බත්ථ) අ.නි. 3.100] 
පටිග්ගණ්හාති [පතිගණ්හාති (සී.) රූපසිද්ධිටීොය පන  කමති] 
චීව පිණ්ඩපාතක නා නගිලානපච්චයකභ ජ්ජපරික්ඛා ං, කත ං තං
මහප් ලං කහොති මහානි ං ං. ඉෙම ්  මහග්ඝතාය. ක යයථාපි තං
ොසිෙවත්ථං මහග්ඝං, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

මජ්ඣිකමො කචපි භික්ඛු…කප.… කථක ො කචපි භික්ඛු කහොති සීලවා 
ෙලයාණධම්කමො, ඉෙම ්  සුවණ්ණතාය. ක යයථාපි තං ොසිෙවත්ථං
වණ්ණවන්තං, තථූපකමො අයංපුග්ගකලො.කයකඛොපන ් ක වන්තිභජන්ති
පයිරුපා න්ති දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජන්ති, කත ං තං කහොති දීඝ ත්තං හිතාය
සුඛාය.ඉෙම ් සුඛ ම්  ් තාය. ක යයථාපිතංොසිෙවත්ථංසුඛ ම්  ් ං, 
තථූපකමො අයං පුග්ගකලො. කය ං කඛො පන ක ො පටිග්ගණ්හාති
චීව පිණ්ඩපාතක නා නගිලානපච්චයකභ ජ්ජපරික්ඛා ං, කත ං තං
මහප් ලං කහොති මහානි ං ං. ඉෙම ්  මහග්ඝතාය. ක යයථාපි තං
ොසිෙවත්ථංමහග්ඝං, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 

එවරූකපො කච කථක ො භික්ඛු  ඞ්ඝමජ්කඣ භණති, තකමනං භික්ඛූ 
එවමාහංසු – ‘‘අප්ප ද්ො ආය ්මන්කතො කහොථ, කථක ො භික්ඛු ධම්මඤ්ච
විනයඤ්ච භණතී’’ති.ත ් තංවචනංආකධයයංගච්ඡති, ගන්ධෙ ණ්ඩකෙව 
නං ොසිෙවත්ථං. ඉකම තකයො ොසිෙවත්ථූපමා පුග්ගලා  න්කතො
 ංවිජ්ජමානාභික්ඛූසු. 

118. ෙතකමො ච පුග්ගකලො සුප්පකමකයයො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
උද්ධකතො කහොති උන්නකළො චපකලො මුඛක ො විකිණ්ණවාකචො මුට්ඨ ් ති
අ ම්පජාකනො අ මාහිකතො විබ්භන්තචිත්කතො පාෙටින්ද්රිකයො – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො‘‘සුප්පකමකයයො’’. 

119. ෙතකමො ච පුග්ගකලො දුප්පකමකයයො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
අනුද්ධකතො කහොති අනුන්නකළො අචපකලො අමුඛක ො අවිකිණ්ණවාකචො
උපට්ඨිත ් ති  ම්පජාකනො  මාහිකතො එෙග්ගචිත්කතො  ංවුතින්ද්රිකයො – අයං
වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘දුප්පකමකයයො’’. 

120. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අප්පකමකයයො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ආ වානංඛයාඅනා වංකචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්කඨවධම්කම යං
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අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ විහ ති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘අප්පකමකයයො’’. 

121. ෙතකමො ච පුග්ගකලො න ක විතබ්කබො න භජිතබ්කබො න
පයිරුපාසිතබ්කබො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො හීකනො කහොති සීකලන  මාධිනා
පඤ්ඤාය. එවරූකපො පුග්ගකලො න ක විතබ්කබො න භජිතබ්කබො න
පයිරුපාසිතබ්කබො, අඤ්ඤත්රඅනුද්ෙයාඅඤ්ඤත්රඅනුෙම්පා. 

122. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ක විතබ්කබො භජිතබ්කබො පයිරුපාසිතබ්කබො? 
ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො දික ොකහොති සීකලන මාධිනාපඤ්ඤාය.එවරූකපො
පුග්ගකලො ක විතබ්කබො භජිතබ්කබො පයිරුපාසිතබ්කබො. තං කි ්  කහතු? 
‘‘සීල ාමඤ්ඤගතානං  තං සීලෙථා ච කනො භවි ් ති,  ා ච කනො  ාසු 
භවි ් ති,  ා ච කනො පවත්තිනී භවි ් ති;  මාධි ාමඤ්ඤගතානං  තං
 මාධිෙථාචකනො භවි ් ති,  ාචකනො ාසුභවි ් ති,  ාචකනොපවත්තිනී 
[පවත්තනී (සී.) අ. නි. 3.26] භවි ් ති; පඤ්ඤා ාමඤ්ඤගතානං  තං 
පඤ්ඤාෙථාචකනොභවි ් ති,  ාචකනො ාසුභවි ් ති,  ාචකනොපවත්තිනී 
භවි ් තී’’ති. ත ්මා එවරූකපො පුග්ගකලො ක විතබ්කබො භජිතබ්කබො
පයිරුපාසිතබ්කබො. 

123. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ක්ෙත්වා ගරුං ෙත්වා ක විතබ්කබො
භජිතබ්කබොපයිරුපාසිතබ්කබො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලොඅධිකෙොකහොතිසීකලන
 මාධිනාපඤ්ඤාය.එවරූකපොපුග්ගකලො ක්ෙත්වාගරුං ෙත්වාක විතබ්කබො
භජිතබ්කබො පයිරුපාසිතබ්කබො. තං කි ්  කහතු? ‘‘අපරිපූ ං වා සීලක්ඛන්ධං
පරිපූක  ් ාමි, පරිපූ ං වා සීලක්ඛන්ධං තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය
අනුග්ගකහ ් ාමි; අපරිපූ ං වා  මාධික්ඛන්ධං පරිපූක  ් ාමි, පරිපූ ං වා
 මාධික්ඛන්ධං තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය අනුග්ගකහ ් ාමි; අපරිපූ ං වා
පඤ්ඤාක්ඛන්ධං පරිපූක  ් ාමි, පරිපූ ං වා පඤ්ඤාක්ඛන්ධං තත්ථ තත්ථ
පඤ්ඤාය අනුග්ගකහ ් ාමී’’ති. ත ්මා එවරූකපො පුග්ගකලො  ක්ෙත්වා ගරුං 
ෙත්වාක විතබ්කබොභජිතබ්කබොපයිරුපාසිතබ්කබො. 

124. ෙතකමො චපුග්ගකලොජිගුච්ඡිතබ්කබොනක විතබ්කබොනභජිතබ්කබො
න පයිරුපාසිතබ්කබො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො දු ්සීකලො කහොති පාපධම්කමො
අසුචි  ඞ්ෙ ්   මාචාක ො පටිච්ඡන්නෙම්මන්කතො අ ් මකණො
 මණපටිඤ්කඤො අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්කඤො අන්කතොපූති අව ්සුකතො
ෙ ම්බුජාකතො. එවරූකපො පුග්ගකලො ජිගුච්ඡිතබ්කබො න ක විතබ්කබො න
භජිතබ්කබො න පයිරුපාසිතබ්කබො. තං කි ්  කහතු? කිඤ්චාපි එවරූප ් 
පුග්ගල ්  න දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජති, අථ කඛො නං පාපකෙො කිත්ති ද්කෙො
අබ්භුග්ගච්ඡති – ‘‘පාපමිත්කතො පුරි පුග්ගකලො පාප හාකයො
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පාප ම්පවඞ්කෙො’’ති.ක යයථාපිනාමඅහිගූථගකතොකිඤ්චාපිනඩං ති, අථ
කඛො නංමක්කඛති; එවකමවංකිඤ්චාපිඑවරූප ් පුග්ගල ් න දිට්ඨානුගතිං
ආපජ්ජති, අථකඛොනංපාපකෙොකිත්ති ද්කෙොඅබ්භුග්ගච්ඡති– ‘‘පාපමිත්කතො
පුරි පුග්ගකලොපාප හාකයොපාප ම්පවඞ්කෙො’’ති!ත ්මාඑවරූකපොපුග්ගකලො 
ජිගුච්ඡිතබ්කබොනක විතබ්කබොනභජිතබ්කබොනපයිරුපාසිතබ්කබො. 

125. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අජ්ඣුකපක්ඛිතබ්කබො න ක විතබ්කබො න
භජිතබ්කබොන පයිරුපාසිතබ්කබො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කෙොධකනො කහොති
උපායා බහුකලො, අප්පම්පි වුත්කතො  මාකනො අභි ජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති
පතිත්ථීයති, කෙොපඤ්චකෙො ඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුෙක ොති. ක යයථාපිනාම
දුට්ඨාරුකෙොෙට්කඨනවාෙඨලායවාඝට්ටිකතොභිකයයොක ොමත්තායආ වං 
කෙති, එවකමවං ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කෙොධකනො කහොති උපායා බහුකලො, 
අප්පම්පි වුත්කතො  මාකනො අභි ජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති පතිත්ථීයති, 
කෙොපඤ්ච කෙො ඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුෙක ොති. ක යයථාපි නාම
තින්දුොලාතං ෙට්කඨන වා ෙඨලාය වා ඝට්ටිතං භිකයයොක ො මත්තාය
චිච්චිටායති චිටිචිටායති, එවකමවං ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කෙොධකනො කහොති 
උපායා බහුකලො, අප්පම්පි වුත්කතො  මාකනො අභි ජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති 
පතිත්ථීයති, කෙොපඤ්චකෙො ඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුෙක ොති.ක යයථාපිනාම
ගූථකූකපො ෙට්කඨන වා ෙඨලාය වා ඝට්ටිකතො භිකයයොක ො මත්තාය
දුග්ගන්කධො කහොති, එවකමවං ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කෙොධකනො කහොති
උපායා බහුකලො, අප්පම්පි වුත්කතො  මාකනො අභි ජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති
පතිත්ථීයති, කෙොපඤ්ච කෙො ඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුෙක ොති; එවරූකපො
පුග්ගකලො අජ්ඣුකපක්ඛිතබ්කබො න ක විතබ්කබො න භජිතබ්කබො න
පයිරුපාසිතබ්කබො. තංකි ්  කහතු? ‘‘අක්කෙොක යයපිමං පරිභාක යයපිමං
අනත්ථම්පි කම ෙක යයා’’ති! ත ්මා එවරූකපො පුග්ගකලො
අජ්ඣුකපක්ඛිතබ්කබොනක විතබ්කබොන භජිතබ්කබොනපයිරුපාසිතබ්කබො. 

126. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ක විතබ්කබො භජිතබ්කබො පයිරුපාසිතබ්කබො? 
ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොසීලවාකහොති ෙලයාණධම්කමො–එවරූකපොපුග්ගකලො
ක විතබ්කබො භජිතබ්කබො පයිරුපාසිතබ්කබො. තං කි ්  කහතු? කිඤ්චාපි
එවරූප ්  පුග්ගල ්  න දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජති, අථ කඛො නං ෙලයාකණො
කිත්ති ද්කෙො අබ්භුග්ගච්ඡති – ‘‘ෙලයාණමිත්කතො පුරි පුග්ගකලො 
ෙලයාණ හාකයො ෙලයාණ ම්පවඞ්කෙො’’ති! ත ්මා එවරූකපො පුග්ගකලො
ක විතබ්කබොභජිතබ්කබො පයිරුපාසිතබ්කබො. 

127. ෙතකමොච පුග්ගකලොසීකලසුපරිපූ ොරී,  මාධි ්මිංමත්තක ො ොරී, 
පඤ්ඤාය මත්තක ො ොරී? ක ොතාපන්න ෙොගාමිකනො – ඉකම වුච්චන්ති
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පටුන 

පුග්ගලා සීකලසු පරිපූ ොරිකනො,  මාධි ්මිං මත්තක ො ොරිකනො, පඤ්ඤාය
මත්තක ොොරිකනො. 

128. ෙතකමො ච පුග්ගකලො සීකලසු ච පරිපූ ොරී,  මාධි ්මිඤ්ච
පරිපූ ොරී, පඤ්ඤාය මත්තක ො ොරී? අනාගාමී – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
සීකලසුචපරිපූ ොරී,  මාධි ්මිඤ්චපරිපූ ොරී, පඤ්ඤායමත්තක ොොරී. 

129. ෙතකමො ච පුග්ගකලො සීකලසු ච පරිපූ ොරී,  මාධි ්මිඤ්ච
පරිපූ ොරී, පඤ්ඤායචපරිපූ ොරී? අ හා–අයංවුච්චති පුග්ගකලොසීකලසුච
පරිපූ ොරී,  මාධි ්මිඤ්චපරිපූ ොරී, පඤ්ඤායචපරිපූ ොරී. 

130. තත්ථ ෙතකම තකයො  ත්ථාක ො? ඉකධෙච්කචො  ත්ථා ොමානං
පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති [පඤ්ඤාකපති (සී.  යා.)], න රූපානං පරිඤ්ඤං
පඤ්ඤකපති, න කවෙනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති. ඉධ පකනෙච්කචො  ත්ථා
ොමානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති, රූපානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති, න
කවෙනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති. ඉධ පකනෙච්කචො  ත්ථා ොමානඤ්ච
පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති, රූපානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති, කවෙනානඤ්ච
පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති. 

තත්රය්වායං ත්ථාොමානංපරිඤ්ඤංපඤ්ඤකපති, නරූපානං පරිඤ්ඤං
පඤ්ඤකපති, නකවෙනානංපරිඤ්ඤංපඤ්ඤකපති, රූපාවච  මාපත්තියාලාභී
 ත්ථා කතන ෙට්ඨබ්කබො. තත්ර ය්වායං  ත්ථා ොමානඤ්ච පරිඤ්ඤං 
පඤ්ඤකපති, රූපානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති, න කවෙනානං පරිඤ්ඤං 
පඤ්ඤකපති, අරූපාවච  මාපත්තියා ලාභී  ත්ථා කතන ෙට්ඨබ්කබො. තත්ර
ය්වායං  ත්ථා ොමානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති, රූපානඤ්ච පරිඤ්ඤං
පඤ්ඤකපති, කවෙනානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපති,  ම්මා ම්බුද්කධො  ත්ථා
කතනෙට්ඨබ්කබො.ඉකමතකයො ත්ථාක ො. 

131. තත්ථ ෙතකම අපක පි තකයො  ත්ථාක ො? ඉකධෙච්කචො  ත්ථා
දිට්කඨ කචව ධම්කම අත්තානං  ච්චකතො කථතකතො පඤ්ඤකපති, 
අභි ම්ප ායඤ්චඅත්තානං ච්චකතොකථතකතොපඤ්ඤකපති.ඉධපකනෙච්කචො 
 ත්ථාදිට්කඨකචවධම්කමඅත්තානං ච්චකතොකථතකතොපඤ්ඤකපති, කනො ච
කඛො අභි ම්ප ායං අත්තානං  ච්චකතො කථතකතො පඤ්ඤකපති. ඉධ 
පකනෙච්කචො  ත්ථා දිට්කඨ කචව ධම්කම අත්තානං  ච්චකතො කථතකතො න
පඤ්ඤකපති, අභි ම්ප ායඤ්චඅත්තානං ච්චකතොකථතකතොනපඤ්ඤකපති. 

තත්ර ය්වායං  ත්ථා දිට්කඨ කචව ධම්කම අත්තානං  ච්චකතො කථතකතො 
පඤ්ඤකපති, අභි ම්ප ායඤ්ච අත්තානං  ච්චකතො කථතකතො පඤ්ඤකපති, 
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  ් තවාකෙො ත්ථා කතනෙට්ඨබ්කබො.තත්රය්වායං ත්ථාදිට්කඨකචවධම්කම
අත්තානං  ච්චකතො කථතකතො පඤ්ඤකපති, කනො ච කඛො අභි ම්ප ායං
අත්තානං  ච්චකතො කථතකතො පඤ්ඤකපති, උච්කඡෙවාකෙො  ත්ථා කතන
ෙට්ඨබ්කබො. තත්ර ය්වායං  ත්ථා දිට්කඨ කචව ධම්කම අත්තානං  ච්චකතො 
කථතකතොනපඤ්ඤකපති, අභි ම්ප ායඤ්චඅත්තානං ච්චකතොකථතකතොන
පඤ්ඤකපති,  ම්මා ම්බුද්කධො ත්ථාකතනෙට්ඨබ්කබො.ඉකමඅපක පිතකයො
 ත්ථාක ො. 

තිෙනිද්කෙක ො. 

4. චතුක්ෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
132. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අ ප්පුරික ො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො

පාණාතිපාතී කහොති, අදින්නාොයී කහොති, ොකමසුමිච්ඡාචාරී කහොති, මු ාවාදී 
කහොති, සු ාකම යමජ්ජපමාෙට්ඨායී කහොති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘අ ප්පුරික ො’’. 

133. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අ ප්පුරික න අ ප්පුරි තක ො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො අත්තනා ච පාණාතිපාතී කහොති ප ඤ්ච පාණාතිපාකත  මාෙකපති, 
අත්තනාචඅදින්නාොයීකහොතිප ඤ්චඅදින්නාොකන මාෙකපති, අත්තනාච 
ොකමසුමිච්ඡාචාරීකහොතිප ඤ්චොකමසුමිච්ඡාචාක  මාෙකපති, අත්තනා ච
මු ාවාදී කහොති ප ඤ්ච මු ාවාකෙ  මාෙකපති, අත්තනා ච
සු ාකම යමජ්ජපමාෙට්ඨායී කහොති ප ඤ්ච සු ාකම යමජ්ජපමාෙට්ඨාකන
 මාෙකපති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අ ප්පුරික න අ ප්පුරි තක ො’’. 

134. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ප්පුරික ො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පාණාතිපාතා පටිවි කතො කහොති, අදින්නාොනා පටිවි කතො කහොති, 
ොකමසුමිච්ඡාචා ා පටිවි කතො කහොති, මු ාවාො පටිවි කතො කහොති, 
සු ාකම යමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවි කතො කහොති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘ ප්පුරික ො’’. 

135. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ප්පුරික න  ප්පුරි තක ො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො අත්තනා ච පාණාතිපාතා පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච පාණාතිපාතා
කව මණියා  මාෙකපති, අත්තනා ච අදින්නාොනා පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච
අදින්නාොනා කව මණියා  මාෙකපති, අත්තනා ච ොකමසුමිච්ඡාචා ා 
පටිවි කතොකහොතිප ඤ්චොකමසුමිච්ඡාචා ාකව මණියා මාෙකපති, අත්තනා
ච මු ාවාො පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච මු ාවාො කව මණියා  මාෙකපති, 
අත්තනා ච සු ාකම යමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච
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සු ාකම යමජ්ජපමාෙට්ඨානාකව මණියා  මාෙකපති – අයංවුච්චතිපුග්ගකලො
‘‘ ප්පුරික න  ප්පුරි තක ො’’. 

136. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පාකපො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො පාණාතිපාතී
කහොති, අදින්නාොයී කහොති, ොකමසුමිච්ඡාචාරී කහොති, මු ාවාදී කහොති, 
පිසුණවාකචො [පිසුණාවාකචො] කහොති,  රු වාකචො [ රු ාවාකචො (සී.) දී. නි.
3.115] කහොති,  ම් ප්පලාපී කහොති, අභිජ්ඣාලු කහොති, බයාපන්නචිත්කතො
කහොති, මිච්ඡාදිට්ඨි [මිච්ඡාදිට්ඨී (ෙ.)] කහොති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘පාකපො’’. 

137. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පාකපන පාපතක ො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
අත්තනාචපාණාතිපාතීකහොතිප ඤ්ච පාණාතිපාකත මාෙකපති, අත්තනා ච
අදින්නාොයී කහොති ප ඤ්ච අදින්නාොකන  මාෙකපති, අත්තනා ච
ොකමසුමිච්ඡාචාරීකහොතිප ඤ්චොකමසුමිච්ඡාචාක   මාෙකපති, අත්තනා ච
මු ාවාදීකහොතිප ඤ්චමු ාවාකෙ මාෙකපති, අත්තනාචපිසුණවාකචො කහොති
ප ඤ්ච පිසුණාය වාචාය  මාෙකපති, අත්තනා ච  රු වාකචො කහොති ප ඤ්ච
 රු ාය වාචාය  මාෙකපති, අත්තනා ච  ම් ප්පලාපී කහොති ප ඤ්ච
 ම් ප්පලාකප  මාෙකපති, අත්තනා ච අභිජ්ඣාලු කහොති ප ඤ්ච අභිජ්ඣාය
 මාෙකපති, අත්තනාච බයාපන්නචිත්කතොකහොතිප ඤ්චබයාපාකෙ මාෙකපති, 
අත්තනාචමිච්ඡාදිට්ඨිකහොති ප ඤ්චමිච්ඡාදිට්ඨියා මාෙකපති–අයංවුච්චති
පුග්ගකලො‘‘පාකපනපාපතක ො’’. 

138. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ෙලයාකණො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පාණාතිපාතා පටිවි කතො කහොති, අදින්නාොනා පටිවි කතො කහොති, 
ොකමසුමිච්ඡාචා ා පටිවි කතො කහොති, මු ාවාො පටිවි කතො කහොති, පිසුණාය
වාචාය පටිවි කතො කහොති,  රු ාය වාචාය පටිවි කතො කහොති,  ම් ප්පලාපා 
පටිවි කතොකහොති, අනභිජ්ඣාලුකහොති, අබයාපන්නචිත්කතොකහොති,  ම්මාදිට්ඨි 
[ ම්මාදිට්ඨී (ෙ.)] කහොති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ෙලයාකණො’’. 

139. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ෙලයාකණන ෙලයාණතක ො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො අත්තනා ච පාණාතිපාතා පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච පාණාතිපාතා
කව මණියා  මාෙකපති, අත්තනා ච අදින්නාොනා පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච
අදින්නාොනා කව මණියා  මාෙකපති, අත්තනා ච ොකමසුමිච්ඡාචා ා
පටිවි කතොකහොති ප ඤ්චොකමසුමිච්ඡාචා ාකව මණියා මාෙකපති, අත්තනා
ච මු ාවාො පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච මු ාවාො කව මණියා  මාෙකපති, 
අත්තනා ච පිසුණාය වාචාය පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච පිසුණාය වාචාය
කව මණියා මාෙකපති, අත්තනාච රු ායවාචායපටිවි කතොකහොතිප ඤ්ච 
 රු ායවාචායකව මණියා මාෙකපති, අත්තනාච ම් ප්පලාපාපටිවි කතො
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කහොතිප ඤ්ච  ම් ප්පලාපාකව මණියා මාෙකපති, අත්තනාචඅනභිජ්ඣාලු
කහොතිප ඤ්චඅනභිජ්ඣාය  මාෙකපති, අත්තනාචඅබයාපන්නචිත්කතොකහොති
ප ඤ්ච අබයාපාකෙ  මාෙකපති, අත්තනා ච  ම්මාදිට්ඨි කහොති ප ඤ්ච 
 ම්මාදිට්ඨියා  මාෙකපති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො ‘‘ෙලයාකණන
ෙලයාණතක ො’’. 

140. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පාපධම්කමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පාණාතිපාතී කහොති, අදින්නාොයී කහොති…කප.… මිච්ඡාදිට්ඨි කහොති – අයං
වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘පාපධම්කමො’’. 

141. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පාපධම්කමන පාපධම්මතක ො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො අත්තනා ච පාණාතිපාතී කහොති ප ඤ්ච පාණාතිපාකත  මාෙකපති, 
අත්තනා ච අදින්නාොයී කහොති ප ඤ්ච අදින්නාොකන  මාෙකපති…කප.…
අත්තනාචමිච්ඡාදිට්ඨිකහොතිප ඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා මාෙකපති–අයංවුච්චති
පුග්ගකලො‘‘පාපධම්කමන පාපධම්මතක ො’’. 

142. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ෙලයාණධම්කමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පාණාතිපාතා පටිවි කතො කහොති, අදින්නාොනා පටිවි කතො කහොති…කප.…
 මාදිට්ඨිකහොති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘ෙලයාණධම්කමො’’. 

143. ෙතකමො ච පුග්ගකලො ෙලයාණධම්කමන ෙලයාණධම්මතක ො? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අත්තනා ච පාණාතිපාතා පටිවි කතො කහොති ප ඤ්ච
පාණාතිපාතා කව මණියා  මාෙකපති…කප.… අත්තනා ච  ම්මාදිට්ඨි කහොති
ප ඤ්ච ම්මාදිට්ඨියා මාෙකපති–අයංවුච්චති පුග්ගකලො‘‘ෙලයාණධම්කමන
ෙලයාණධම්මතක ො’’. 

144. ෙතකමො චපුග්ගකලො ාවජ්කජො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො ාවජ්කජන
ොයෙම්කමන  මන්නාගකතොකහොති,  ාවජ්කජනවචීෙම්කමන මන්නාගකතො
කහොති,  ාවජ්කජන මකනොෙම්කමන  මන්නාගකතො කහොති – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො‘‘ ාවජ්කජො’’. 

145. ෙතකමො ච පුග්ගකලො වජ්ජබහුකලො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
 ාවජ්කජන බහුලං ොයෙම්කමන  මන්නාගකතො කහොති අප්පං අනවජ්කජන, 
 ාවජ්කජන බහුලං වචීෙම්කමන  මන්නාගකතො කහොති අප්පං අනවජ්කජන, 
 ාවජ්කජනබහුලංමකනොෙම්කමන මන්නාගකතොකහොතිඅප්පංඅනවජ්කජන
–අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘වජ්ජබහුකලො’’. 
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146. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අප්පවජ්කජො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
අනවජ්කජන බහුලං ොයෙම්කමන  මන්නාගකතො කහොති අප්පං  ාවජ්කජන, 
අනවජ්කජන බහුලං වචීෙම්කමන  මන්නාගකතො කහොති අප්පං  ාවජ්කජන, 
අනවජ්කජනබහුලංමකනොෙම්කමන  මන්නාගකතොකහොතිඅප්පං ාවජ්කජන
–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අප්පවජ්කජො’’. 

147. ෙතකමො ච පුග්ගකලො අනවජ්කජො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
අනවජ්කජනොයෙම්කමන මන්නාගකතොකහොති, අනවජ්කජනවචීෙම්කමන
 මන්නාගකතොකහොති, අනවජ්කජනමකනොෙම්කමන මන්නාගකතොකහොති –
අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘අනවජ්කජො’’. 

148. ෙතකමො ච පුග්ගකලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ? ය ්  පුග්ගල ්   හ
උොහටකවලාය ධම්මාභි මකයො කහොති – අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘උග්ඝටිතඤ්ඤූ’’. 

149. ෙතකමොච පුග්ගකලොවිපඤ්චිතඤ්ඤූ? ය ් පුග්ගල ්  ංඛිත්කතන
භාසිත ්  විත්ථාක න අත්කථ විභජියමාකන ධම්මාභි මකයො කහොති – අයං
වුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘විපඤ්චිතඤ්ඤූ’’. 

150. ෙතකමො ච පුග්ගකලො කනකයයො? ය ්  පුග්ගල ්  උද්කෙ කතො
පරිපුච්ඡකතො කයොනික ො මනසිෙක ොකතො ෙලයාණමිත්කත ක වකතො භජකතො
පයිරුපා කතො එවං අනුපුබ්කබන ධම්මාභි මකයො කහොති – අයං වුච්චති
පුග්ගකලො‘‘කනකයයො’’. 

151. ෙතකමොච පුග්ගකලොපෙප කමො? ය ් පුග්ගල ් බහුම්පිසුණකතො
බහුම්පි භණකතො බහුම්පි ධා යකතො බහුම්පි වාචයකතො න තාය ජාතියා
ධම්මාභි මකයොකහොති–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘පෙප කමො’’. 

152. ෙතකමො චපුග්ගකලොයුත්තප්පටිභාකනො [යුත්තපටිභාකණො ( යා.)අ.
නි. 4.132] කනො මුත්තප්පටිභාකනො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො පඤ්හං පුට්කඨො
 මාකනොයුත්තංවෙතිකනොසීඝං–අයං වුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘යුත්තප්පටිභාකනො
කනොමුත්තප්පටිභාකනො’’. 

153. ෙතකමො ච පුග්ගකලො මුත්තප්පටිභාකනො කනො යුත්තප්පටිභාකනො? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලොපඤ්හංපුට්කඨො මාකනොසීඝංවෙතිකනොයුත්තං–අයං
වුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘මුත්තප්පටිභාකනොකනොයුත්තප්පටිභාකනො’’. 
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154. ෙතකමො ච පුග්ගකලො යුත්තප්පටිභාකනො ච මුත්තප්පටිභාකනො ච? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො පඤ්හං පුට්කඨො  මාකනො යුත්තඤ්ච වෙති සීඝඤ්ච –
අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘යුත්තප්පටිභාකනො චමුත්තප්පටිභාකනොච’’. 

155. ෙතකමො ච පුග්ගකලො කනව යුත්තප්පටිභාකනො කනො
මුත්තප්පටිභාකනො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො පඤ්හං පුට්කඨො  මාකනො කනව
යුත්තං වෙති කනො සීඝං – අයං වුච්චති, පුග්ගකලො ‘‘කනව යුත්තප්පටිභාකනො
කනොමුත්තප්පටිභාකනො’’. 

156. තත්ථ ෙතකම චත්තාක ො ධම්මෙථිො පුග්ගලා? ඉකධෙච්කචො
ධම්මෙථිකෙො අප්පඤ්ච භා ති අ හිතඤ්ච, පරි ා ච ්  න කු ලා කහොති
 හිතා හිත ් . එවරූකපො ධම්මෙථිකෙො එවරූපාය පරි ාය 
ධම්මෙථිකෙොත්කවව ඞ්ඛංගච්ඡති. 

ඉධ පකනෙච්කචො ධම්මෙථිකෙො අප්පඤ්ච භා ති  හිතඤ්ච, පරි ා ච ් 
කු ලා කහොති  හිතා හිත ් . එවරූකපො ධම්මෙථිකෙො එවරූපාය පරි ාය 
ධම්මෙථිකෙොත්කවව ඞ්ඛංගච්ඡති. 

ඉධපකනෙච්කචොධම්මෙථිකෙොබහුඤ්චභා තිඅ හිතඤ්ච, පරි ාච ් 
න කු ලාකහොති හිතා හිත ් . එවරූකපොධම්මෙථිකෙොඑවරූපායපරි ාය
ධම්මෙථිකෙොත්කවව  ඞ්ඛංගච්ඡති. 

ඉධ පකනෙච්කචො ධම්මෙථිකෙො බහුඤ්ච භා ති  හිතඤ්ච, පරි ා ච ්  
කු ලා කහොති  හිතා හිත ් . එවරූකපො ධම්මෙථිකෙො එවරූපාය පරි ාය 
ධම්මෙථිකෙොත්කවව ඞ්ඛංගච්ඡති.ඉකමචත්තාක ො‘‘ධම්මෙථිොපුග්ගලා’’. 

157. තත්ථෙතකම චත්තාක ොවලාහකූපමාපුග්ගලා? චත්තාක ොවලාහො
–ගජ්ජිතාකනොව ්සිතා, ව ්සිතාකනො ගජ්ජිතා, ගජ්ජිතාචව ්සිතාච, කනව
ගජ්ජිතාකනොව ්සිතා.එවකමවංචත්තාක ොකම වලාහකූපමාපුග්ගලා න්කතො
 ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං.ෙතකම චත්තාක ො? ගජ්ජිතාකනොව ්සිතා, ව ්සිතා
කනොගජ්ජිතා, ගජ්ජිතාචව ්සිතාච, කනවගජ්ජිතාකනොව ්සිතා. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොගජ්ජිතාකහොතිකනොව ්සිතා? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො 
භාසිතා කහොති, කනො ෙත්තා. එවං පුග්ගකලො ගජ්ජිතා කහොති, කනො ව ්සිතා.
ක යයථාපික ො වලාහකෙොගජ්ජිතාකනොව ්සිතා, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 
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ෙථඤ්චපුග්ගකලොව ්සිතාකහොතිකනොගජ්ජිතා? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො 
ෙත්තා කහොති, කනො භාසිතා. එවං පුග්ගකලො ව ්සිතා කහොති කනො ගජ්ජිතා.
ක යයථාපික ො වලාහකෙොව ්සිතාකනොගජ්ජිතා, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොගජ්ජිතාචකහොතිව ්සිතාච? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො 
භාසිතා ච කහොති, ෙත්තා ච. එවං පුග්ගකලො ගජ්ජිතා ච කහොති ව ්සිතා ච.
ක යයථාපික ො වලාහකෙොගජ්ජිතාචව ්සිතාච, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කනව ගජ්ජිතා කහොති කනො ව ්සිතා? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො කනව භාසිතා කහොති කනො ෙත්තා. එවං පුග්ගකලො කනව ගජ්ජිතා
කහොතිකනොව ්සිතා.ක යයථාපික ොවලාහකෙොකනව ගජ්ජිතා කනොව ්සිතා, 
තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ඉකමචත්තාක ොවලාහකූපමාපුග්ගලා න්කතො ංවිජ්ජමානා කලොෙ ්මිං. 

158. තත්ථ ෙතකම චත්තාක ො මූසිකූපමා පුග්ගලා? චත ්ක ො මූසිො –
ගාධංෙත්තාකනොවසිතා, වසිතාකනො ගාධංෙත්තා, ගාධංෙත්තාචවසිතාච, 
කනවගාධංෙත්තා කනො වසිතා. එවකමවං චත්තාක ොකම මූසිකූපමා පුග්ගලා
 න්කතො  ංවිජ්ජමානා කලොෙ ්මිං. ෙතකම චත්තාක ො? ගාධං ෙත්තා කනො 
වසිතා, වසිතාකනොගාධංෙත්තා, ගාධංෙත්තාචවසිතාච, කනවගාධංෙත්තා
කනො වසිතා. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ගාධං ෙත්තා කහොති කනො වසිතා? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො ධම්මංපරියාපුණාති–සුත්තංකගයයංකවයයාෙ ණංගාථංඋොනං
ඉතිවුත්තෙංජාතෙං අබ්භුතධම්මංකවෙල්ලං.ක ො‘‘ඉෙංදුක්ඛ’’න්තියථාභූතං
නප්පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං නප්පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතං නප්පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී
පටිපො’’ති යථාභූතං නප්පජානාති. එවං පුග්ගකලො ගාධංෙත්තා කහොති කනො
වසිතා. ක යයථාපි  ා මූසිො ගාධං ෙත්තා කනො වසිතා, තථූපකමො අයං
පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො වසිතා කහොති කනො ගාධං ෙත්තා? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො ධම්මං න පරියාපුණාති – සුත්තං කගයයං කවයයාෙ ණං ගාථං
උොනං ඉතිවුත්තෙං ජාතෙං අබ්භුතධම්මං කවෙල්ලං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති
යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං 
දුක්ඛනික ොකධො’’තියථාභූතංපජානාති, ‘‘අයංදුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති
යථාභූතං පජානාති. එවං පුග්ගකලො වසිතා කහොති කනො ගාධං ෙත්තා.
ක යයථාපි  ාමූසිොවසිතාකනොගාධංෙත්තා, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 



අභිධම්මපිටකෙ                              පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාළි 
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ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ගාධං ෙත්තා ච කහොති වසිතා ච? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො ධම්මංපරියාපුණාති–සුත්තංකගයයංකවයයාෙ ණංගාථංඋොනං
ඉතිවුත්තෙංජාතෙං අබ්භුතධම්මංකවෙල්ලං.ක ො‘‘ඉෙංදුක්ඛ’’න්තියථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛනික ොකධො’’තියථාභූතංපජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනීපටිපො’’ති
යථාභූතංපජානාති.එවංපුග්ගකලොගාධංෙත්තාචකහොති වසිතාච.ක යයථාපි
 ාමූසිොගාධංෙත්තාචවසිතාච, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොකනවගාධංෙත්තාකහොතිකනොවසිතා? ඉකධෙච්කචො 
පුග්ගකලො ධම්මං න පරියාපුණාති – සුත්තං කගයයං කවයයාෙ ණං ගාථං
උොනං ඉතිවුත්තෙං ජාතෙං අබ්භුතධම්මං කවෙල්ලං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති
යථාභූතංනප්පජානාති, ‘‘අයංදුක්ඛ මුෙකයො’’තියථාභූතංනප්පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතං නප්පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී
පටිපො’’ති යථාභූතංනප්පජානාති.එවංපුග්ගකලොකනවගාධංෙත්තාකහොති
කනොවසිතා.ක යයථාපි ා මූසිොකනවගාධංෙත්තාකනොවසිතා, තථූපකමො
අයංපුග්ගකලො. 

ඉකමචත්තාක ොමූසිකූපමාපුග්ගලා න්කතො ංවිජ්ජමානා කලොෙ ්මිං. 

159. තත්ථ ෙතකම චත්තාක ො අම්බූපමා පුග්ගලා? චත්තාරි අම්බානි –
ආමංපක්ෙවණ්ණි [පක්ෙවණ්ණී], පක්ෙං ආමවණ්ණි [ආමවණ්ණී( යා.ෙ.)
අ.නි.4.105], ආමං ආමවණ්ණි, පක්ෙංපක්ෙවණ්ණි.එවකමවංචත්තාක ොකම
අම්බූපමා පුග්ගලා  න්කතො  ංවිජ්ජමානා කලොෙ ්මිං. ෙතකම චත්තාක ො? 
ආකමො පක්ෙවණ්ණී, පක්කෙො ආමවණ්ණී, ආකමො ආමවණ්ණී, පක්කෙො
පක්ෙවණ්ණී. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොආකමොකහොතිපක්ෙවණ්ණී? ඉකධෙච්ච ් පුග්ගල ්  
පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතංවිකලොකිතං මිඤ්ජිතං 
[ ම්මිඤ්ජිතං (සී.  යා.)] ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං
දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං 
නප්පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතං නප්පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’තියථාභූතංනප්පජානාති.එවංපුග්ගකලොආකමො
කහොතිපක්ෙවණ්ණී.ක යයථාපිතං අම්බංආමංපක්ෙවණ්ණි, තථූපකමොඅයං
පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොපක්කෙොකහොතිආමවණ්ණී? ඉකධෙච්ච ්  පුග්ගල ් 
න පා ාදිෙං කහොති අභික්ෙන්තං පටික්ෙන්තං ආකලොකිතං විකලොකිතං
 මිඤ්ජිතං ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති 
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යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතංපජානාති, ‘‘අයංදුක්ඛනික ොධගාමිනීපටිපො’’ති
යථාභූතංපජානාති.එවං පුග්ගකලොපක්කෙොකහොතිආමවණ්ණී.ක යයථාපිතං
අම්බංපක්ෙංආමවණ්ණි, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොආකමොකහොතිආමවණ්ණී? ඉකධෙච්ච ් පුග්ගල ්  න
පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතංවිකලොකිතං  මිඤ්ජිතං
ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං 
නප්පජානාති…කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති යථාභූතං
නප්පජානාති.එවං පුග්ගකලොආකමොකහොතිආමවණ්ණී.ක යයථාපිතංඅම්බං
ආමංආමවණ්ණි, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො පක්කෙො කහොති පක්ෙවණ්ණී? ඉකධෙච්ච ්  
පුග්ගල ් පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතංවිකලොකිතං
 මිඤ්ජිතං ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති 
යථාභූතං පජානාති …කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනීපටිපො’’ති යථාභූතං
පජානාති.එවංපුග්ගකලොපක්කෙොකහොතිපක්ෙවණ්ණී.ක යයථාපිතංඅම්බං 
පක්ෙංපක්ෙවණ්ණි, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ඉකමචත්තාක ොඅම්බූපමාපුග්ගලා න්කතො ංවිජ්ජමානා කලොෙ ්මිං. 

160. තත්ථෙතකම චත්තාක ොකුම්භූපමා පුග්ගලා? චත්තාක ොකුම්භා –
තුච්කඡො පිහිකතො, පූක ො විවකටො, තුච්කඡො විවකටො, පූක ො පිහිකතො. එවකමවං
චත්තාක ොකමකුම්භූපමාපුග්ගලා න්කතො  ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං.ෙතකම
චත්තාක ො? තුච්කඡොපිහිකතො, පූක ොවිවකටො, තුච්කඡො විවකටො, පූක ොපිහිකතො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො තුච්කඡො කහොති පිහිකතො? ඉකධෙච්ච ්  පුග්ගල ්  
පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතංවිකලොකිතං මිඤ්ජිතං
ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං
නප්පජානාති…කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති යථාභූතං
නප්පජානාති.එවං පුග්ගකලොතුච්කඡොකහොතිපිහිකතො.ක යයථාපික ොකුම්කභො
තුච්කඡොපිහිකතො, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො පූක ො කහොති විවකටො? ඉකධෙච්ච ්  පුග්ගල ්  න 
පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතංවිකලොකිතං මිඤ්ජිතං
ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං
පජානාති…කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති යථාභූතං පජානාති.
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එවංපුග්ගකලොපූක ොකහොතිවිවකටො. ක යයථාපික ොකුම්කභොපූක ොවිවකටො, 
තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො තුච්කඡො කහොති විවකටො? ඉකධෙච්ච ්  පුග්ගල ් න
පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතං විකලොකිතං මිඤ්ජිතං
ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං
නප්පජානාති…කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති යථාභූතං 
නප්පජානාති.එවංපුග්ගකලොතුච්කඡොකහොතිවිවකටො.ක යයථාපික ො කුම්කභො
තුච්කඡොවිවකටො, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො පූක ො කහොති පිහිකතො? ඉකධෙච්ච ්  පුග්ගල ්  
පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතංවිකලොකිතං මිඤ්ජිතං 
ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං 
පජානාති…කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති යථාභූතං පජානාති.
එවංපුග්ගකලො පූක ොකහොතිපිහිකතො.ක යයථාපික ොකුම්කභොපූක ොපිහිකතො, 
තථූපකමො අයං පුග්ගකලො. ඉකම චත්තාක ො කුම්භූපමා පුග්ගලා  න්කතො
 ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං. 

161. තත්ථ ෙතකම චත්තාක ො උෙෙ හදූපමා පුග්ගලා? චත්තාක ො
උෙෙ හො – උත්තාකනො ගම්භීක ොභාක ො, ගම්භීක ො උත්තාකනොභාක ො, 
උත්තාකනො උත්තාකනොභාක ො, ගම්භීක ො ගම්භීක ොභාක ො. එවකමවං
චත්තාක ොකම උෙෙ හදූපමා පුග්ගලා  න්කතො  ංවිජ්ජමානා කලොෙ ්මිං.
ෙතකමචත්තාක ො? උත්තාකනොගම්භීක ොභාක ො, ගම්භීක ොඋත්තාකනොභාක ො, 
උත්තාකනො උත්තාකනොභාක ො, ගම්භීක ොගම්භීක ොභාක ො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උත්තාකනො කහොති ගම්භීක ොභාක ො? ඉකධෙච්ච ්  
පුග්ගල ් පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතංවිකලොකිතං
 මිඤ්ජිතං ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති 
යථාභූතං නප්පජානාති…කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති
යථාභූතං නප්පජානාති. එවං පුග්ගකලො උත්තාකනො කහොති ගම්භීක ොභාක ො.
ක යයථාපි ක ො උෙෙ හකෙො උත්තාකනො ගම්භීක ොභාක ො, තථූපකමො අයං
පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ගම්භීක ො කහොති උත්තාකනොභාක ො? ඉකධෙච්ච ්  
පුග්ගල ්  න පා ාදිෙං කහොති අභික්ෙන්තං පටික්ෙන්තං ආකලොකිතං
විකලොකිතං  මිඤ්ජිතං ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං
දුක්ඛ’’න්තියථාභූතං පජානාති…කප.…‘‘අයංදුක්ඛනික ොධගාමිනීපටිපො’’ති
යථාභූතං පජානාති. එවං පුග්ගකලො ගම්භීක ො කහොති උත්තාකනොභාක ො.
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ක යයථාපි ක ො උෙෙ හකෙො ගම්භීක ො උත්තාකනොභාක ො, තථූපකමො අයං
පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උත්තාකනො කහොති උත්තාකනොභාක ො? ඉකධෙච්ච ්  
පුග්ගල ්  න පා ාදිෙං කහොති අභික්ෙන්තං පටික්ෙන්තං ආකලොකිතං 
විකලොකිතං  මිඤ්ජිතං ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං 
දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති…කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී
පටිපො’’ති යථාභූතං නප්පජානාති. එවං පුග්ගකලො උත්තාකනො කහොති 
උත්තාකනොභාක ො. ක යයථාපි ක ො උෙෙ හකෙො උත්තාකනො
උත්තාකනොභාක ො, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ගම්භීක ො කහොති ගම්භීක ොභාක ො? ඉකධෙච්ච ්  
පුග්ගල ් පා ාදිෙංකහොතිඅභික්ෙන්තංපටික්ෙන්තංආකලොකිතංවිකලොකිතං
 මිඤ්ජිතං ප ාරිතං  ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා ණං. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති
යථාභූතං පජානාති…කප.… ‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති යථාභූතං
පජානාති. එවං පුග්ගකලො ගම්භීක ො කහොති ගම්භීක ොභාක ො. ක යයථාපි ක ො
උෙෙ හකෙො ගම්භීක ො ගම්භීක ොභාක ො, තථූපකමො අයං පුග්ගකලො. ඉකම
චත්තාක ොඋෙෙ හදූපමාපුග්ගලා න්කතො ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං. 

162. තත්ථෙතකම චත්තාක ොබලීබද්දූපමාපුග්ගලා? චත්තාක ොබලීබද්ො 
[බලිබද්ධා ( යා.)] –  ෙගවචණ්කඩො [ ගවචණ්කඩො (ෙ. සී.) අ.නි. 4.108] 
කනොප ගවචණ්කඩො, ප ගවචණ්කඩොකනො ෙගවචණ්කඩො,  ෙගවචණ්කඩොච
ප ගවචණ්කඩො ච, කනව  ෙගවචණ්කඩො කනො ප ගවචණ්කඩො. එවකමවං
චත්තාක ොකම බලීබද්දූපමා පුග්ගලා  න්කතො  ංවිජ්ජමානා කලොෙ ්මිං.
ෙතකම චත්තාක ො?  ෙගවචණ්කඩො කනො ප ගවචණ්කඩො, ප ගවචණ්කඩො
කනො  ෙගවචණ්කඩො,  ෙගවචණ්කඩො ච ප ගවචණ්කඩො ච, කනව
 ෙගවචණ්කඩොකනොප ගවචණ්කඩො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො  ෙගවචණ්කඩො කහොති කනො ප ගවචණ්කඩො? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො  ෙපරි ං උබ්කබජිතා කහොති, කනො ප පරි ං. එවං
පුග්ගකලො  ෙගවචණ්කඩො කහොති කනො ප ගවචණ්කඩො. ක යයථාපි ක ො
බලීබද්කෙො  ෙගවචණ්කඩොකනොප ගවචණ්කඩො, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ප ගවචණ්කඩො කහොති කනො  ෙගවචණ්කඩො? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ප පරි ං උබ්කබජිතා කහොති, කනො  ෙපරි ං. එවං
පුග්ගකලො ප ගවචණ්කඩො කහොති කනො  ෙගවචණ්කඩො. ක යයථාපි ක ො
බලීබද්කෙොප ගවචණ්කඩොකනො ෙගවචණ්කඩො, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 



අභිධම්මපිටකෙ                              පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාළි 
  

48 

පටුන 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො  ෙගවචණ්කඩො ච කහොති ප ගවචණ්කඩො ච? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො  ෙපරි ඤ්ච උබ්කබජිතා කහොති, ප පරි ඤ්ච. එවං
පුග්ගකලො  ෙගවචණ්කඩො ච කහොති ප ගවචණ්කඩො ච. ක යයථාපි ක ො
බලීබද්කෙො  ෙගවචණ්කඩොචප ගවචණ්කඩොච, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කනව  ෙගවචණ්කඩො කහොති කනො ප ගවචණ්කඩො? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කනව  ෙපරි ං උබ්කබජිතා කහොති කනො ප පරි ං.
එවංපුග්ගකලොකනව ෙගවචණ්කඩො කහොතිකනොප ගවචණ්කඩො.ක යයථාපි
ක ො බලීබද්කෙො කනව  ෙගවචණ්කඩො කනො ප ගවචණ්කඩො, තථූපකමො අයං
පුග්ගකලො. ඉකම චත්තාක ො බලීබද්දූපමා පුග්ගලා  න්කතො  ංවිජ්ජමානා 
කලොෙ ්මිං. 

163. තත්ථ ෙතකමචත්තාක ොආසීවිසූපමාපුග්ගලා? චත්තාක ොආසීවි ා 
[ආසිවි ා ( යා.)] – ආගතවික ො කනො කඝො වික ො, කඝො වික ො කනො
ආගතවික ො, ආගතවික ො ච කඝො වික ො ච, කනව ආගතවික ො කනො
කඝො වික ො. එවකමවං චත්තාක ොකම ආසීවිසූපමා පුග්ගලා  න්කතො
 ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං. ෙතකමචත්තාක ො? ආගතවික ොකනොකඝො වික ො, 
කඝො වික ො කනො ආගතවික ො, ආගතවික ො ච කඝො වික ො ච, කනව 
ආගතවික ොකනොකඝො වික ො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ආගතවික ො කහොති කනො කඝො වික ො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො අභිණ්හං කුජ්ඣති. ක ො ච ඛ්ව ්  කෙොකධො න චි ං දීඝ ත්තං
අනුක ති. එවං පුග්ගකලො ආගතවික ො කහොති, කනො කඝො වික ො. ක යයථාපි
ක ොආසීවික ොආගතවික ොකනොකඝො වික ො, තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කඝො වික ො කහොති කනො ආගතවික ො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලොනකහවකඛො [කනවකඛො(සී.)අ.නි.4.110] අභිණ්හංකුජ්ඣති.ක ො
චඛ්ව ් කෙොකධොචි ංදීඝ ත්තංඅනුක ති.එවංපුග්ගකලො කඝො වික ොකහොති, 
කනොආගතවික ො. ක යයථාපි ක ොආසීවික ො කඝො වික ො කනොආගතවික ො, 
තථූපකමොඅයං පුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ආගතවික ො ච කහොති කඝො වික ො ච? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො අභිණ්හංකුජ්ඣති.ක ොචඛ්ව ් කෙොකධොචි ංදීඝ ත්තංඅනුක ති.
එවංපුග්ගකලො ආගතවික ොචකහොතිකඝො වික ොච.ක යයථාපි ක ොආසීවික ො
ආගතවික ොච කඝො වික ොච, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කනව ආගතවික ො කහොති කනො කඝො වික ො? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො නකහව කඛො අභිණ්හං කුජ්ඣති. ක ො ච ඛ්ව ් 
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කෙොකධොනචි ංදීඝ ත්තංඅනුක ති. එවංපුග්ගකලොකනවආගතවික ොකහොති
කනො කඝො වික ො. ක යයථාපි ක ො ආසීවික ො කනව ආගතවික ො කනො 
කඝො වික ො, තථූපකමො අයංපුග්ගකලො. ඉකමචත්තාක ොආසීවිසූපමා පුග්ගලා
 න්කතො  ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං. 

164. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අනනුවිච්ච අපරිකයොගාකහත්වා අවණ්ණා හ ් 
වණ්ණං භාසිතා කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො දුප්පටිපන්නානං
මිච්ඡාපටිපන්නානං තිත්ථියානං තිත්ථිය ාවොනං වණ්ණං භා ති –
‘‘සුප්පටිපන්නා’’ ඉතිපි, ‘‘ ම්මාපටිපන්නා’’ ඉතිපීති. එවං පුග්ගකලො 
අනනුවිච්චඅපරිකයොගාකහත්වාඅවණ්ණා හ ් වණ්ණංභාසිතාකහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අනනුවිච්ච අපරිකයොගාකහත්වා වණ්ණා හ ්  
අවණ්ණං භාසිතා කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො සුප්පටිපන්නානං 
 ම්මාපටිපන්නානං බුද්ධානං බුද්ධ ාවොනං අවණ්ණං භා ති –
‘‘දුප්පටිපන්නා’’ ඉතිපි, ‘‘මිච්ඡාපටිපන්නා’’ඉතිපීති.එවංපුග්ගකලොඅනනුවිච්ච
අපරිකයොගාකහත්වා වණ්ණා හ ් අවණ්ණංභාසිතාකහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අනනුවිච්ච අපරිකයොගාකහත්වා අප්ප ාෙනීකය ඨාකන 
ප ාෙං උපෙංසිතා කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො දුප්පටිපොය මිච්ඡාපටිපොය
ප ාෙංජකනති – ‘‘සුප්පටිපො’’ඉතිපි, ‘‘ ම්මාපටිපො’’ඉතිපීති.එවං පුග්ගකලො
අනනුවිච්චඅපරිකයොගාකහත්වාඅප්ප ාෙනීකයඨාකනප ාෙංඋපෙංසිතාකහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අනනුවිච්ච අපරිකයොගාකහත්වා ප ාෙනීකය ඨාකන 
අප්ප ාෙං උපෙංසිතා කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො සුප්පටිපොය
 ම්මාපටිපොය අප්ප ාෙං ජකනති – ‘‘දුප්පටිපො’’ ඉතිපි, ‘‘මිච්ඡාපටිපො’’
ඉතිපීති. එවං පුග්ගකලො අනනුවිච්ච අපරිකයොගාකහත්වා ප ාෙනීකය ඨාකන
අප්ප ාෙංඋපෙංසිතාකහොති. 

165. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා අවණ්ණා හ ් 
අවණ්ණං භාසිතා කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො දුප්පටිපන්නානං 
මිච්ඡාපටිපන්නානං තිත්ථියානං තිත්ථිය ාවොනං අවණ්ණං භා ති – 
‘‘දුප්පටිපන්නා’’ ඉතිපි, ‘‘මිච්ඡාපටිපන්නා’’ ඉතිපීති. එවං පුග්ගකලො අනුවිච්ච 
පරිකයොගාකහත්වාඅවණ්ණා හ ් අවණ්ණංභාසිතාකහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා වණ්ණා හ ්  වණ්ණං 
භාසිතා කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො සුප්පටිපන්නානං  ම්මාපටිපන්නානං
බුද්ධානං බුද්ධ ාවොනං වණ්ණං භා ති – ‘‘සුප්පටිපන්නා’’ ඉතිපි, 
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‘‘ ම්මාපටිපන්නා’’ ඉතිපීති. එවං පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා
වණ්ණා හ ් වණ්ණංභාසිතා කහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා අප්ප ාෙනීකය ඨාකන 
අප්ප ාෙං උපෙංසිතා කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො දුප්පටිපොය
මිච්ඡාපටිපොය අප්ප ාෙං ජකනති – ‘‘දුප්පටිපො’’ ඉතිපි, ‘‘මිච්ඡාපටිපො’’
ඉතිපීති. එවං පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා අප්ප ාෙනීකය ඨාකන
අප්ප ාෙංඋපෙංසිතාකහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අනුවිච්ච පරිකයොගාකහත්වා ප ාෙනීකය ඨාකන ප ාෙං 
උපෙංසිතාකහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලොසුප්පටිපොය ම්මාපටිපොය ප ාෙං
ජකනති – ‘‘සුප්පටිපො’’ ඉතිපි, ‘‘ ම්මාපටිපො’’ ඉතිපීති. එවං පුග්ගකලො 
අනුවිච්චපරිකයොගාකහත්වාප ාෙනීකයඨාකනප ාෙංඋපෙංසිතාකහොති. 

166. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අවණ්ණා හ ්  අවණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං
තච්ඡං ොකලන, කනො ච කඛො වණ්ණා හ ්  වණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං
තච්ඡං ොකලන? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො වණ්කණොපි  ංවිජ්ජති අවණ්කණොපි
 ංවිජ්ජති. කයොතත්ථඅවණ්කණො තංභණතිභූතංතච්ඡංොකලන, කයොතත්ථ
වණ්කණොතංනභණතිභූතංතච්ඡංොකලන.එවං පුග්ගකලොඅවණ්ණා හ ් 
අවණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං ොකලන, කනො ච කඛො වණ්ණා හ ් 
වණ්ණංභාසිතාකහොතිභූතංතච්ඡංොකලන. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො වණ්ණා හ ්  වණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං 
ොකලන, කනොචකඛො අවණ්ණා හ ් අවණ්ණංභාසිතාකහොතිභූතංතච්ඡං
ොකලන? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො වණ්කණොපි  ංවිජ්ජති අවණ්කණොපි
 ංවිජ්ජති. කයොතත්ථ වණ්කණොතංභණතිභූතංතච්ඡංොකලන, කයොතත්ථ
අවණ්කණොතංනභණතිභූතංතච්ඡංොකලන. එවංපුග්ගකලොවණ්ණා හ ් 
වණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං ොකලන, කනො ච කඛො අවණ්ණා හ ් 
අවණ්ණංභාසිතාකහොතිභූතංතච්ඡංොකලන. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොඅවණ්ණා හ ් චඅවණ්ණංභාසිතාකහොතිභූතං තච්ඡං
ොකලන, වණ්ණා හ ්  ච වණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං ොකලන? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො වණ්කණොපි  ංවිජ්ජති අවණ්කණොපි  ංවිජ්ජති. කයො
තත්ථ අවණ්කණො තං භණති භූතං තච්ඡං ොකලන, කයොපි තත්ථ වණ්කණො
තම්පි භණති භූතං තච්ඡං ොකලන. තත්ර ොලඤ්ඤූ කහොති ත ්  පඤ්හ ් 
කවයයාෙ ණාය. එවං පුග්ගකලො අවණ්ණා හ ්  ච අවණ්ණංභාසිතා කහොති
භූතං තච්ඡං ොකලන, වණ්ණා හ ්  ච වණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං
ොකලන. 
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ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කනව අවණ්ණා හ ්  අවණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං 
තච්ඡං ොකලන, කනොපි වණ්ණා හ ්  වණ්ණං භාසිතා කහොති භූතං තච්ඡං
ොකලන? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො වණ්කණොපි  ංවිජ්ජති අවණ්කණොපි
 ංවිජ්ජති.කයො තත්ථඅවණ්කණොතංනභණතිභූතංතච්ඡංොකලන, කයොපි
තත්ථවණ්කණොතම්පිනභණතිභූතං තච්ඡං ොකලන.උකපක්ඛකෙොවිහ ති
 කතො  ම්පජාකනො. එවං පුග්ගකලො කනව අවණ්ණා හ ්  අවණ්ණංභාසිතා
කහොති භූතං තච්ඡං ොකලන, කනොපි වණ්ණා හ ්  වණ්ණං භාසිතා කහොති
භූතංතච්ඡංොකලන. 

167. ෙතකමොච පුග්ගකලොඋට්ඨාන ලූපජීවීකනොපුඤ්ඤ ලූපජීවී? ය ් 
පුග්ගල ්  උට්ඨහකතො ඝටකතො වායමකතො ආජීකවො අභිනිබ්බත්තති, කනො
පුඤ්ඤකතො – අයං වුච්චති පුග්ගකලො ‘‘උට්ඨාන ලූපජීවී, කනො
පුඤ්ඤ ලූපජීවී’’. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො පුඤ්ඤ ලූපජීවී කනො උට්ඨාන ලූපජීවී? 
ප නිම්මිතව වත්තී කෙකව [ප නිම්මිතව වත්තිකෙකව (සී.  යා.)] උපාොය
තතූපරිකෙවාපුඤ්ඤ ලූපජීවිකනොනඋට්ඨාන ලූපජීවිකනො. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො උට්ඨාන ලූපජීවී ච පුඤ්ඤ ලූපජීවී ච? ය ් 
පුග්ගල ් උට්ඨහකතොඝටකතොවායමකතොආජීකවොඅභිනිබ්බත්තති පුඤ්ඤකතො
ච–අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘උට්ඨාන ලූපජීවීචපුඤ්ඤ ලූපජීවීච’’. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො කනව උට්ඨාන ලූපජීවී කනො පුඤ්ඤ ලූපජීවී? 
කන යිො කනවඋට්ඨාන ලූපජීවිකනොකනොපුඤ්ඤ ලූපජීවිකනො. 

168. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො තකමො කහොති තමප ායකනො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලොනීකචකුකලපච්චාජාකතොකහොති– චණ්ඩාලකුකලවාකන ාෙකුකල
වාකවනකුකල [කවණකුකල(සී.  යා.)] වා ථො කුකලවාපුක්කු කුකලවා
ෙලිද්කෙ [ෙළිද්කෙ (සී.) ප ්  අඞ්ගුත්ත නිොකය] අප්පන්නපානකභොජකන 
ෙසි වුත්තිකෙ, යත්ථ ෙසික න ඝා ච්ඡාකෙො ලබ්භති. ක ො ච කහොති 
දුබ්බණ්කණො දුද්ෙසිකෙො ඔකෙොටිමකෙො බහ්වාබාකධො ොකණො වා කුණී වා
ඛඤ්කජො වා පක්ඛහකතො වා, න ලාභී අන්න ්  පාන ්  වත්ථ ්  යාන ් 
මාලාගන්ධවිකලපන ්  ක යයාව ථපදීකපයය ් . ක ො ොකයන දුච්චරිතං
ච ති, වාචාය දුච්චරිතං ච ති, මන ා දුච්චරිතං ච ති.ක ොොකයන දුච්චරිතං
චරිත්වාවාචායදුච්චරිතංචරිත්වාමන ා දුච්චරිතංචරිත්වාොය ් කභොප ං
ම ණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නි යං උපපජ්ජති. එවං පුග්ගකලො තකමො
කහොතිතමප ායකනො. 
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ෙථඤ්චපුග්ගකලොතකමොකහොතිකජොතිප ායකනො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො
නීකච කුකල පච්චාජාකතො කහොති – චණ්ඩාලකුකල වා කන ාෙකුකල වා
කවනකුකල වා  ථො කුකල වා පුක්කු කුකල වා ෙලිද්කෙ
අප්පන්නපානකභොජකනෙසි වුත්තිකෙ, යත්ථෙසික න ඝා ච්ඡාකෙොලබ්භති.
ක ොචකහොතිදුබ්බණ්කණොදුද්ෙසිකෙොඔකෙොටිමකෙොබහ්වාබාකධොොකණොවා 
කුණී වා ඛඤ්කජො වා පක්ඛහකතො වා, න ලාභී අන්න ්  පාන ්  වත්ථ ් 
යාන ්  මාලාගන්ධවිකලපන ්  ක යයාව ථපදීකපයය ් . ක ො ොකයන 
සුචරිතං ච ති, වාචාය සුචරිතං ච ති, මන ා සුචරිතං ච ති. ක ො ොකයන
සුචරිතං චරිත්වා වාචාය සුචරිතං චරිත්වා මන ා සුචරිතං චරිත්වා ොය ් 
කභො ප ං ම ණා සුගතිං  ග්ගං කලොෙං උපපජ්ජති. එවං පුග්ගකලො තකමො 
කහොතිකජොතිප ායකනො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කජොති කහොති තමප ායකනො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
උච්කච කුකල පච්චාජාකතො කහොති – ඛත්තියමහා ාලකුකල වා
බ්රාහ්මණමහා ාලකුකල වා ගහපතිමහා ාලකුකල වා අඩ්කඪ මහද්ධකන 
මහාකභොකගපහූතජාතරූප ජකතපහූතවිත්තූපෙ කණපහූතධනධඤ්කඤ.ක ො
ච කහොති අභිරූකපො ෙ ් නීකයො පා ාදිකෙො ප මාය වණ්ණකපොක්ඛ තාය
 මන්නාගකතො, ලාභී අන්න ්  පාන ්  වත්ථ ්  යාන ් 
මාලාගන්ධවිකලපන ්  ක යයාව ථපදීකපයය ් . ක ො ොකයන දුච්චරිතං
ච ති, වාචාය දුච්චරිතං ච ති, මන ා දුච්චරිතං ච ති.ක ොොකයන දුච්චරිතං
චරිත්වාවාචායදුච්චරිතංචරිත්වාමන ාදුච්චරිතංචරිත්වාොය ්  කභොප ං
ම ණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නි යං උපපජ්ජති. එවං පුග්ගකලො කජොති
කහොති තමප ායකනො. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොකජොතිකහොතිකජොතිප ායකනො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො 
උච්කච කුකල පච්චාජාකතො කහොති – ඛත්තියමහා ාලකුකල වා
බ්රාහ්මණමහා ාලකුකල වා ගහපතිමහා ාලකුකල වා අඩ්කඪ මහද්ධකන
මහාකභොකගපහූතජාතරූප ජකතපහූතවිත්තූපෙ කණ පහූතධනධඤ්කඤ.ක ො
ච කහොති අභිරූකපො ෙ ් නීකයො පා ාදිකෙො ප මාය වණ්ණකපොක්ඛ තාය 
 මන්නාගකතො, ලාභී අන්න ්  පාන ්  වත්ථ ්  යාන ් 
මාලාගන්ධවිකලපන ්  ක යයාව ථපදීකපයය ් . ක ො ොකයන සුචරිතං
ච ති, වාචාය සුචරිතං ච ති, මන ා සුචරිතං ච ති. ක ො ොකයන සුචරිතං
චරිත්වා වාචායසුචරිතං චරිත්වාමන ාසුචරිතං චරිත්වා ොය ්  කභො ප ං
ම ණා සුගතිං  ග්ගං කලොෙං උපපජ්ජති. එවං පුග්ගකලො කජොති කහොති 
කජොතිප ායකනො. 
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169. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ඔණකතොණකතො කහොති…කප.… එවං පුග්ගකලො
ඔණකතොණකතො කහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ඔණතුණ්ණකතො කහොති…කප.… එවං පුග්ගකලො
ඔණතුණ්ණකතො කහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උණ්ණකතොණකතො කහොති…කප.… එවං පුග්ගකලො
උණ්ණකතොණකතො කහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උණ්ණතුණ්ණකතො කහොති…කප.… එවං පුග්ගකලො 
උණ්ණතුණ්ණකතොකහොති. 

170. තත්ථ ෙතකමචත්තාක ොරුක්ඛූපමාපුග්ගලා? චත්තාක ො රුක්ඛා–
ක ග්ගු  ා පරිවාක ො,  ාක ො ක ග්ගුපරිවාක ො, ක ග්ගු ක ග්ගුපරිවාක ො, 
 ාක ො  ා පරිවාක ො. එවකමවං චත්තාක ොකම රුක්ඛූපමා පුග්ගලා  න්කතො
 ංවිජ්ජමානා කලොෙ ්මිං. ෙතකම චත්තාක ො? ක ග්ගු  ා පරිවාක ො,  ාක ො
ක ග්ගුපරිවාක ො, ක ග්ගුක ග්ගුපරිවාක ො,  ාක ො ා පරිවාක ො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ක ග්ගුකහොති ා පරිවාක ො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
දු ්සීකලොකහොතිපාපධම්කමො, පරි ාචඛ්ව ් කහොතිසීලවතී ෙලයාණධම්මා.
එවංපුග්ගකලොක ග්ගුකහොති ා පරිවාක ො.ක යයථාපික ොරුක්කඛො ක ග්ගු
 ා පරිවාක ො, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො  ාක ො කහොති ක ග්ගුපරිවාක ො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො සීලවා කහොති ෙලයාණධම්කමො, පරි ා ච ඛ්ව ්  කහොති දු ්සීලා
පාපධම්මා. එවං පුග්ගකලො  ාක ො කහොති ක ග්ගුපරිවාක ො. ක යයථාපි ක ො
රුක්කඛො ාක ොක ග්ගුපරිවාක ො, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ක ග්ගු කහොති ක ග්ගුපරිවාක ො? ඉකධෙච්කචො 
පුග්ගකලොදු ්සීකලොකහොතිපාපධම්කමො, පරි ාපි ් කහොතිදු ්සීලාපාපධම්මා.
එවං පුග්ගකලො ක ග්ගු කහොති ක ග්ගුපරිවාක ො. ක යයථාපි ක ො රුක්කඛො
ක ග්ගු ක ග්ගුපරිවාක ො, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො  ාක ො කහොති  ා පරිවාක ො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
සීලවා කහොතිෙලයාණධම්කමො, පරි ාපි ් කහොතිසීලවතීෙලයාණධම්මා.එවං
පුග්ගකලො  ාක ො කහොති  ා පරිවාක ො. ක යයථාපි ක ො රුක්කඛො  ාක ො
 ා පරිවාක ො, තථූපකමොඅයංපුග්ගකලො.ඉකම චත්තාක ොරුක්ඛූපමාපුග්ගලා
 න්කතො ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං. 
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171. ෙතකමොච පුග්ගකලොරූපප්පමාකණොරූපප්ප න්කනො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො ආක ොහං වා ප ්සිත්වා පරිණාහං වා ප ්සිත්වා  ණ්ඨානං වා
ප ්සිත්වාපාරිපූරිංවාප ්සිත්වාතත්ථ පමාණංගකහත්වාප ාෙංජකනති.අයං
වුච්චතිපුග්ගකලොරූපප්පමාකණොරූපප්ප න්කනො. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො කඝො ප්පමාකණො කඝො ප්ප න්කනො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො ප වණ්ණනාය ප කථොමනාය ප ප ං නාය ප වණ්ණහාරිොය 
[ප වණ්ණහාරියා(සී.)] තත්ථපමාණං ගකහත්වාප ාෙංජකනති.අයංවුච්චති
පුග්ගකලොකඝො ප්පමාකණොකඝො ප්ප න්කනො. 

172. ෙතකමොච පුග්ගකලොලූඛප්පමාකණොලූඛප්ප න්කනො? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලොචීව ලූඛංවාප ්සිත්වා පත්තලූඛංවාප ්සිත්වාක නා නලූඛංවා
ප ්සිත්වාවිවිධංවාදුක්ෙ ොරිෙං ප ්සිත්වාතත්ථපමාණංගකහත්වාප ාෙං
ජකනති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලොලූඛප්පමාකණො ලූඛප්ප න්කනො. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො ධම්මප්පමාකණො ධම්මප්ප න්කනො? ඉකධෙච්කචො 
පුග්ගකලොසීලංවාප ්සිත්වා මාධිංවාප ්සිත්වාපඤ්ඤං වා ප ්සිත්වාතත්ථ
පමාණං ගකහත්වා ප ාෙං ජකනති. අයං වුච්චති පුග්ගකලො ධම්මප්පමාකණො
ධම්මප්ප න්කනො. 

173. ෙථඤ්ච පුග්ගකලොඅත්තහිතායපටිපන්කනොකහොතිකනොප හිතාය? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අත්තනා සීල ම්පන්කනො කහොති, කනො ප ං
සීල ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා  මාධි ම්පන්කනො කහොති, කනො ප ං
 මාධි ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා පඤ්ඤා ම්පන්කනො කහොති, කනො ප ං 
පඤ්ඤා ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා විමුත්ති ම්පන්කනො කහොති, කනො ප ං 
විමුත්ති ම්පොය මාෙකපති; අත්තනාවිමුත්තිඤාණෙ ් න ම්පන්කනොකහොති, 
කනො ප ං විමුත්තිඤාණෙ ් න ම්පොය  මාෙකපති. එවං පුග්ගකලො
අත්තහිතායපටිපන්කනොකහොතිකනො ප හිතාය. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ප හිතාය පටිපන්කනො කහොති කනො අත්තහිතාය? 
ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොඅත්තනානසීල ම්පන්කනොකහොති, ප ංසීල ම්පොය
 මාෙකපති; අත්තනා න  මාධි ම්පන්කනො කහොති, ප ං  මාධි ම්පොය
 මාෙකපති; අත්තනා න පඤ්ඤා ම්පන්කනො කහොති, ප ං පඤ්ඤා ම්පොය
 මාෙකපති; අත්තනා න විමුත්ති ම්පන්කනො කහොති, ප ං විමුත්ති ම්පොය
 මාෙකපති; අත්තනා න විමුත්තිඤාණෙ ් න ම්පන්කනො කහොති, ප ං
විමුත්තිඤාණෙ ් න ම්පොය  මාෙකපති. එවං පුග්ගකලො ප හිතාය
පටිපන්කනොකහොතිකනොඅත්තහිතාය. 
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ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අත්තහිතාය කචව පටිපන්කනො කහොති ප හිතාය ච? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අත්තනා ච සීල ම්පන්කනො කහොති, ප ඤ්ච 
සීල ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා ච  මාධි ම්පන්කනො කහොති, ප ඤ්ච
 මාධි ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා ච පඤ්ඤා ම්පන්කනො කහොති, ප ඤ්ච
පඤ්ඤා ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා ච විමුත්ති ම්පන්කනො කහොති, ප ඤ්ච
විමුත්ති ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා ච විමුත්තිඤාණෙ ් න ම්පන්කනො 
කහොති, ප ඤ්ච විමුත්තිඤාණෙ ් න ම්පොය  මාෙකපති. එවං පුග්ගකලො
අත්තහිතායකචව පටිපන්කනොකහොතිප හිතායච. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොකනවඅත්තහිතායපටිපන්කනොකහොතිකනොප හිතාය? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අත්තනා න සීල ම්පන්කනො කහොති, කනො ප ං
සීල ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා න  මාධි ම්පන්කනො කහොති, කනො ප ං
 මාධි ම්පොය මාෙකපති; අත්තනාන පඤ්ඤා ම්පන්කනොකහොති, කනොප ං
පඤ්ඤා ම්පොය මාෙකපති; අත්තනාන විමුත්ති ම්පන්කනොකහොති, කනොප ං
විමුත්ති ම්පොය  මාෙකපති; අත්තනා න විමුත්තිඤාණෙ ් න ම්පන්කනො
කහොති, කනො ප ං විමුත්තිඤාණෙ ් න ම්පොය  මාෙකපති. එවං පුග්ගකලො
කනවඅත්තහිතායපටිපන්කනොකහොතිකනොප හිතාය. 

174. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අත්තන්තකපො කහොති
අත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අකචලකෙො
කහොති මුත්තාචාක ො හත්ථාපකලඛකනො [හත්ථාවකලඛකනො ( යා.)], 
නඑහිභද්ෙන්තිකෙො නතිට්ඨභද්ෙන්තිකෙො නාභිහටං න උද්දි ් ෙතං න 
නිමන්තනං  ාදියති, ක ො න කුම්භිමුඛා පටිග්ගණ්හාති න ෙකළොපිමුඛා 
[ෙකලොපිමුඛා (සී.  යා.) ම. නි. 2.7] පටිග්ගණ්හාති, න එළෙමන්ත ං න
ෙණ්ඩමන්ත ංනමු ලමන්ත ංන ද්වින්නං භුඤ්ජමානානංනගබ්භිනියාන 
පායමානාය න පුරි න්ත ගතාය, න  ඞ්කිත්තීසු න යත්ථ  ා උපට්ඨිකතො
කහොතින යත්ථ මක්ඛිො  ණ්ඩ ණ්ඩචාරිනී, නමච්ඡං න මං ං න සු ං න
කම යං න ථුක ොෙෙං පිවති. ක ො එොගාරිකෙො වා කහොති එොකලොපිකෙො, 
ද්වාගාරිකෙො වා කහොති ද්වාකලොපිකෙො…කප.…  ත්තාගාරිකෙො වා කහොති
 ත්තාකලොපිකෙො; එකි ් ාපිෙත්තියායාකපති, ද්වීහිපිෙත්තීහියාකපති…කප.…
 ත්තහිපි ෙත්තීහි යාකපති; එොහිෙම්පි ආහා ං ආහාක ති, ද්වීහිෙම්පි 
[ද්වාහිෙම්පි (සී.)] ආහා ං ආහාක ති…කප.…  ත්තාහිෙම්පි ආහා ං
ආහාක ති. ඉති එවරූපං අඩ්ඪමාසිෙම්පි
පරියායභත්තකභොජනානුකයොගමනුයුත්කතො විහ ති. ක ො  ාෙභක්කඛො වා
කහොති  ාමාෙභක්කඛො වා කහොති නීවා භක්කඛො වා කහොති ෙද්දුලභක්කඛො වා
කහොති හටභක්කඛොවාකහොතිෙණභක්කඛොවාකහොතිආචාමභක්කඛොවාකහොති
පිඤ්ඤාෙභක්කඛොවාකහොති තිණභක්කඛොවාකහොතිකගොමයභක්කඛොවාකහොති, 
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වනමූල ලාහාක ො යාකපති පවත්ත ලකභොජී. ක ො  ාණානිපි ධාක ති
ම ාණානිපි ධාක ති ඡවදු ් ානිපි ධාක ති පංසුකූලානිපි ධාක ති තිරීටානිපි
ධාක ති අජිනම්පි ධාක ති අජිනක්ඛිපම්පි ධාක ති කු චී ම්පි ධාක ති 
වාෙචී ම්පි ධාක ති  ලෙචී ම්පි ධාක ති කෙ ෙම්බලම්පි ධාක ති
වාළෙම්බලම්පි ධාක තිඋලූෙපක්ඛම්පි [උලුෙපක්ඛම්පි (සී.  යා.)] ධාක ති, 
කෙ ම ්සුකලොචකෙොපි කහොති කෙ ම ්සුකලොචනානුකයොගමනුයුත්කතො, 
උබ්භට්ඨකෙොපි කහොති ආ නපටික්ඛිත්කතො, උක්කුටිකෙොපි කහොති 
උක්කුටිෙප්පධානමනුයුත්කතො, ෙණ්ටොප ් යිකෙොපි කහොති
ෙණ්ටොප ් කයක යයං ෙප්කපති,  ායතතියෙම්පි [ ායංතතියෙම්පි ( යා.
ෙ.) ම. නි. 2.7] උෙකෙොක ොහනානුකයොගමනුයුත්කතො විහ ති. ඉති එවරූපං
අකනෙවිහිතං ොය ්  ආතාපනපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො විහ ති. එවං
පුග්ගකලො අත්තන්තකපොකහොතිඅත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො. 

175. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ප න්තකපො කහොති
ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොඔ බ්භිකෙො කහොති
සූෙරිකෙො  ාකුණිකෙො මාගවිකෙො ලුද්කෙො මච්ඡඝාතකෙො කචොක ො
කචො ඝාතකෙො කගොඝාතකෙො බන්ධනාගාරිකෙො, කය වා පනඤ්කඤපි කෙචි
කුරූ ෙම්මන්තා. එවං පුග්ගකලො ප න්තකපො කහොති 
ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො. 

176. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අත්තන්තකපො ච කහොති
අත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො, ප න්තකපො ච 
ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො  ාජා වා කහොති
ඛත්තිකයො මුද්ධාවසිත්කතො [මුද්ධාභිසිත්කතො ( යා. ෙ.)] බ්රාහ්මකණො වා
මහා ාකලො.ක ොපු ත්ථිකමනන  ් නවං න්ධාගා ං [ න්තාගා ං ( යා.), 
යඤ්ඤාගා ං (සී.)] ො ාකපත්වාකෙ ම ්සුං ඔහාක ත්වාඛ ාජිනං [ඛු ාජිනං
( යා. ෙ.)] නිවාක ත්වා  ප්පිකතකලන ොයං අබ්භඤ්ජිත්වා මිගවි ාකණන
පිට්ඨිං ෙණ්ඩුවමාකනො [ෙණ්ඩූයමාකනො (සී.)]  න්ධාගා ං පවි ති  ද්ධිං
මකහසියා බ්රාහ්මකණන ච පුක ොහිකතන. ක ො තත්ථ අනන්ත හිතාය භූමියා 
හරිතුපලිත්තායක යයංෙප්කපති. එකි ් ා ගාවියා රූපවච්ඡායයංඑෙ ්මිං
ථකන ඛී ංකහොතිකතන ාජායාකපති, යංදුතිය ්මිංථකනඛී ංකහොතිකතන
මකහසීයාකපති, යං තතිය ්මිංථකනඛී ංකහොතිකතනබ්රාහ්මකණොපුක ොහිකතො
යාකපති, යං චතුත්ථ ්මිං ථකන ඛී ං කහොති කතන අග්ගිං ජුහති, අවක ක න
වච්ඡකෙොයාකපති.ක ොඑවමාහ–‘‘එත්තොඋ භා හඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය, 
එත්තො වච්ඡත ා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තො වච්ඡතරිකයො
හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තො අජා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තො
උ බ්භාහඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය, (එත්තොඅ ් ාහඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය) 
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[( ) නත්ථි සීහළකපොත්ථකෙ. මජ්ඣිමනිොකය ෙන්ෙ ෙසුත්කතපි එවකමව] 
එත්තො රුක්ඛා ඡිජ්ජන්තු යූපත්ථාය, එත්තො ෙබ්භා ලූයන්තු
බරිහි ත්ථායා’’ති [පරිහිං ත්ථායාති (සී. යා. ෙ.)ම.නි.2.9]. කයපි ් කත
කහොන්ති ො ාති වා කප ් ාති වා ෙම්මෙ ාති වා, කතපි ෙණ්ඩතජ්ජිතා
භයතජ්ජිතා අ ්සුමුඛා රුෙමානා පරිෙම්මානි ෙක ොන්ති. එවං පුග්ගකලො
අත්තන්තකපො ච කහොති අත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො, ප න්තකපො ච 
ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො. 

177. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කනව අත්තන්තකපො ච කහොති න
අත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො, න ප න්තකපො න
ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො? ක ො අනත්තන්තකපො අප න්තකපො
දිට්කඨව ධම්කමනිච්ඡාකතොනිබ්බුකතොසීතීභූකතොසුඛප්පටි ංකවදීබ්රහ්මභූකතන
අත්තනා විහ ති. 

ඉධ තථාගකතො කලොකෙ උප්පජ්ජති අ හං  ම්මා ම්බුද්කධො 
විජ්ජාච ණ ම්පන්කනො සුගකතොකලොෙවිදූඅනුත්තක ොපුරි ෙම්ම ා ථි  ත්ථා
කෙවමනු ් ානං බුද්කධො භගවා. ක ො ඉමං කලොෙං  කෙවෙං  මා ෙං
 බ්රහ්මෙං   ් මණබ්රාහ්මණිංපජං කෙවමනු ් ං යංඅභිඤ්ඤා ච්ඡිෙත්වා
පකවකෙති. ක ො ධම්මං කෙක ති ආදිෙලයාණං මජ්කඣෙලයාණං
පරිකයො ානෙලයාණං  ාත්ථං  බයඤ්ජනං, කෙවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පොක ති. තං ධම්මං සුණාති ගහපති වා ගහපතිපුත්කතො වා
අඤ්ඤත  ්මිංවාකුකලපච්චාජාකතො. ක ොතං ධම්මංසුත්වාතථාගකත ද්ධං
පටිලභති.ක ොකතන ද්ධාපටිලාකභන  මන්නාගකතොඉතිපටි ඤ්චික්ඛති–
‘‘ ම්බාකධො ඝ ාවාක ො  ජාපකථො, අබ්කභොොක ො පබ්බජ්ජා. නයිෙං සුෙ ං
අගා ං අජ්ඣාව තා එෙන්තපරිපුණ්ණං එෙන්තපරිසුද්ධං  ඞ්ඛලිඛිතං
බ්රහ්මචරියං චරිතුං. යංනූනාහං කෙ ම ්සුං ඔහාක ත්වා ො ායානි වත්ථානි
අච්ඡාකෙත්වාඅගා  ්මාඅනගාරියං පබ්බකජයය’’න්ති!ක ොඅපක න මකයන
අප්පං වා කභොගක්ඛන්ධං පහායමහන්තං වා කභොගක්ඛන්ධං පහාය අප්පං වා
ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය කෙ ම ්සුං
ඔහාක ත්වාො ායානිවත්ථානිඅච්ඡාකෙත්වාඅගා  ්මාඅනගාරියං පබ්බජති. 

178. ක ො එවං පබ්බජිකතො  මාකනො භික්ඛූනං සික්ඛා ාජීව මාපන්කනො
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවි කතො කහොති නිහිතෙණ්කඩො
නිහිත ත්කථොලජ්ජීෙයාපන්කනො බ්බපාණභූතහිතානුෙම්පී විහ ති. 

අදින්නාොනං පහාය අදින්නාොනා පටිවි කතො කහොති දින්නාොයී 
දින්නපාටිෙඞ්ඛී, අකථකනනසුචිභූකතනඅත්තනාවිහ ති. 
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අබ්රහ්මචරියංපහායබ්රහ්මචාරීකහොතිආ ාචාරී [අනාචාරී(ෙ.)] පටිවි කතො
කමථුනාගාමධම්මා. 

මු ාවාෙං පහාය මු ාවාො පටිවි කතො කහොති  ච්චවාදී  ච්ච න්කධො 
කථකතොපච්චයිකෙොඅවි ංවාෙකෙොකලොෙ ් . 

පිසුණං වාචං පහායපිසුණායවාචායපටිවි කතො කහොති, ඉකතොසුත්වාන
අමුත්රඅක්ඛාතාඉකම ංකභොය, අමුත්රවාසුත්වානඉකම ං අක්ඛාතාඅමූ ං
කභොය.ඉතිභින්නානංවා න්ධාතා හිතානංවාඅනුප්පොතා  මග්ගා ාකමො
 මග්ග කතො මග්ගනන්දී  මග්ගෙ ණිංවාචංභාසිතා කහොති. 

 රු ංවාචංපහාය රු ායවාචායපටිවි කතොකහොති.යා ාවාචාකනලා 
ෙණ්ණසුඛා කපමනීයා හෙයඞ්ගමා කපොරී බහුජනෙන්තා බහුජනමනාපා
තථාරූපිංවාචංභාසිතා කහොති. 

 ම් ප්පලාපං පහාය  ම් ප්පලාපා පටිවි කතො කහොති, ොලවාදී භූතවාදී
අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී නිධානවතිං වාචං භාසිතා ොකලන  ාපකෙ ං
පරියන්තවතිංඅත්ථ ංහිතං. 

179. ක ො බීජගාමභූතගාම මා ම්භා පටිවි කතො කහොති, එෙභත්තිකෙො
කහොති  ත්තූප කතො වි කතො විොලකභොජනා, නච්චගීතවාදිතවිසූෙෙ ් නා
පටිවි කතො කහොති, මාලාගන්ධවිකලපනධා ණමණ්ඩනවිභූ නට්ඨානා
පටිවි කතො කහොති, උච්චා යනමහා යනා පටිවි කතො කහොති, 
ජාතරූප ජතපටිග්ගහණාපටිවි කතොකහොති. 

ආමෙධඤ්ඤපටිග්ගහණා පටිවි කතො කහොති, ආමෙමං පටිග්ගහණා
පටිවි කතො කහොති, ඉත්ථිකුමාරිොපටිග්ගහණා පටිවි කතො කහොති, 
ොසිො පටිග්ගහණා පටිවි කතො කහොති, අකජළෙපටිග්ගහණා පටිවි කතො
කහොති, කුක්කුටසූෙ පටිග්ගහණා පටිවි කතො කහොති, 
හත්ථිගවා ් වළවපටිග්ගහණා පටිවි කතො කහොති, කඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණා
පටිවි කතො කහොති, දූකතයයපහිණගමනානුකයොගා පටිවි කතො කහොති, 
ෙයවික්ෙයාපටිවි කතොකහොති, තුලාකූටෙං කූටමානකූටාපටිවි කතොකහොති, 
උක්කෙොටනවඤ්චනනිෙති ාචිකයොගා […  ාවිකයොගා ( යා.ෙ.)] පටිවි කතො
කහොති, කඡෙනවධබන්ධනවිප ාකමො ආකලොප හ ාො ාපටිවි කතොකහොති. 

180. ක ො  න්තුට්කඨො කහොති ොයපරිහාරිකෙන චීවක න
කුච්ඡිපරිහාරිකෙනපිණ්ඩපාකතන.ක ොකයන කයකනව පක්ෙමති මාොකයව
පක්ෙමති, ක යයථාපි නාම පක්ඛී  කුකණො කයන කයකනව කඩති
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 පත්තභාක ොවකඩති. එවකමවංභික්ඛු න්තුට්කඨො කහොති ොයපරිහාරිකෙන
චීවක න කුච්ඡිපරිහාරිකෙන පිණ්ඩපාකතන. ක ො කයන කයකනව පක්ෙමති
 මාොකයව පක්ෙමති. ක ො ඉමිනා අරිකයන සීලක්ඛන්කධන  මන්නාගකතො 
අජ්ඣත්තංඅනවජ්ජසුඛංපටි ංකවකෙති. 

181. ක ො චක්ඛුනා රූපං දි ්වා න නිමිත්තග්ගාහී කහොති
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිෙ ණකමනං චක්ඛුන්ද්රියං අ ංවුතං විහ න්තං
අභිජ්ඣාකෙොමන ් ාපාපො අකු ලාධම්මාඅන්වා ් කවයයං, ත ්  ංව ාය
පටිපජ්ජති,  ක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රිකය  ංව ං ආපජ්ජති; ක ොකතන
 ද්ෙං සුත්වා…කප.… ඝාකනන ගන්ධං ඝායිත්වා…කප.… ජිව්හාය   ං
 ායිත්වා…කප.… ොකයන ක ොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…කප.… මන ා ධම්මං
විඤ්ඤායනනිමිත්තග්ගාහීකහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිෙ ණකමනං
මනින්ද්රියං අ ංවුතං විහ න්තං අභිජ්ඣාකෙොමන ් ා පාපො අකු ලා ධම්මා
අන්වා ් කවයයං, ත ්   ංව ාය පටිපජ්ජති,  ක්ඛති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රිකය 
 ංව ං ආපජ්ජති. ක ො ඉමිනා අරිකයන ඉන්ද්රිය ංවක න  මන්නාගකතො
අජ්ඣත්තංඅබයාක ෙසුඛං පටි ංකවකෙති. 

182. ක ො අභික්ෙන්කතපටික්ෙන්කත ම්පජානොරීකහොති, ආකලොකිකත
විකලොකිකත ම්පජානොරීකහොති,  මිඤ්ජිකතප ාරිකත ම්පජානොරීකහොති, 
 ඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා කණ  ම්පජානොරී කහොති, අසිකත පීකත ඛායිකත
 ායිකත  ම්පජානොරී කහොති, උච්චා ප ් ාවෙම්කම  ම්පජානොරී කහොති, 
ගකතඨිකතනිසින්කනසුත්කත ජාගරිකතභාසිකතතුණ්හීභාකව  ම්පජානොරී
කහොති. 

ක ොඉමිනාචඅරිකයනසීලක්ඛන්කධන මන්නාගකතොඉමිනාචඅරිකයන 
ඉන්ද්රිය ංවක න  මන්නාගකතො ඉමිනා ච අරිකයන  ති ම්පජඤ්කඤන
 මන්නාගකතොඉමායච අරියාය න්තුට්ඨියා මන්නාගකතො [ප ් ම.නි.2
ෙන්ෙ ෙසුත්කත; අ.නි. 1 අත්තන්තපසුත්කත ච] විවිත්තං ක නා නං භජති
අ ඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං ෙන්ෙ ං ගිරිගුහං සු ානං වනපත්ථං
අබ්කභොො ංපලාලපුඤ්ජං.ක ොපච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්ෙන්කතොනිසීෙති
පල්ලඞ්ෙංආභුජිත්වාඋජුංොයංපණිධායපරිමුඛං  තිංඋපට්ඨකපත්වා.ක ො
අභිජ්ඣංකලොකෙපහායවිගතාභිජ්කඣනකචත ාවිහ ති, අභිජ්ඣාය චිත්තං
පරික ොකධති; බයාපාෙපකෙො ං පහාය අබයාපන්නචිත්කතො විහ ති 
 බ්බපාණභූතහිතානුෙම්පී, බයාපාෙපකෙො ා චිත්තං පරික ොකධති; ථිනමිද්ධං 
[ථීනමිද්ධං(සී. යා.)] පහායවිගතථිනමිද්කධොවිහ ති ආකලොෙ ඤ්ඤී කතො
 ම්පජාකනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරික ොකධති; උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය
අනුද්ධකතො විහ ති අජ්ඣත්තං වූප න්තචිත්කතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං
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පරික ොකධති; විචිකිච්ඡංපහායතිණ්ණවිචිකිච්කඡොවිහ ති අෙථංෙථීකු කලසු
ධම්කමසු, විචිකිච්ඡායචිත්තංපරික ොකධති. 

183. ක ොඉකම පඤ්චනීව කණපහායකචතක ොඋපක්කිකලක පඤ්ඤාය
දුබ්බලීෙ කණ විවිච්කචව ොකමහි විවිච්ච අකු කලහි ධම්කමහි  විතක්ෙං 
 විචා ං විකවෙජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහ ති; 
විතක්ෙවිචා ානං වූප මා අජ්ඣත්තං  ම්ප ාෙනං කචතක ො එකෙොදිභාවං
අවිතක්ෙංඅවිචා ං මාධිජංපීතිසුඛංදුතියංඣානං උප ම්පජ්ජවිහ ති; පීතියා
ච වි ාගා උකපක්ඛකෙො ච විහ ති  කතො ච  ම්පජාකනො සුඛඤ්ච ොකයන
පටි ංකවකෙති, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘‘උකපක්ඛකෙො  තිමා
සුඛවිහාරී’’තිතතියංඣානංඋප ම්පජ්ජවිහ ති; සුඛ ් චපහානාදුක්ඛ ් ච 
පහානා පුබ්කබව ක ොමන ් කෙොමන ් ානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 
උකපක්ඛා තිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋප ම්පජ්ජවිහ ති. 

ක ො එවං  මාහිකත චිත්කත පරිසුද්කධ පරිකයොොකත අනඞ්ගකණ
විගතූපක්කිකලක  මුදුභූකත ෙම්මනිකය ඨිකත ආකනඤ්ජප්පත්කත 
පුබ්කබනිවා ානු ් තිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නාකමති. ක ො අකනෙවිහිතං
පුබ්කබනිවා ං අනු ්  ති, ක යයථිෙං – එෙම්පි ජාතිං ද්කවපි ජාතිකයො
ති ්ක ොපි ජාතිකයො චත ්ක ොපි ජාතිකයො පඤ්චපි ජාතිකයො ෙ පි ජාතිකයො
වී ම්පි ජාතිකයො තිං ම්පි ජාතිකයො චත්තාලී ම්පි ජාතිකයො පඤ්ඤා ම්පි
ජාතිකයො ජාති තම්පි ජාති හ ් ම්පි ජාති ත හ ් ම්පි අකනකෙපි
 ංවට්ටෙප්කප අකනකෙපි විවට්ටෙප්කප අකනකෙපි  ංවට්ටවිවට්ටෙප්කප –
‘‘අමුත්රාසිං එවංනාකමො එවංකගොත්කතො එවංවණ්කණො එවමාහාක ො 
එවංසුඛදුක්ඛපටි ංකවදීඑවමායුපරියන්කතො, ක ොතකතොචුකතොඅමුත්රඋෙපාදිං; 
තත්රාපාසිං එවංනාකමො එවංකගොත්කතො එවංවණ්කණො එවමාහාක ො
එවංසුඛදුක්ඛපටි ංකවදී එවමායුපරියන්කතො, ක ො තකතො චුකතො
ඉධූපපන්කනො’’ති. ඉති  ාො ං  උද්කෙ ං අකනෙවිහිතං පුබ්කබනිවා ං 
අනු ්  ති. 

184. ක ො එවං  මාහිකත චිත්කත පරිසුද්කධ පරිකයොොකත අනඞ්ගකණ
විගතූපක්කිකලක  මුදුභූකත ෙම්මනිකය ඨිකත ආකනඤ්ජප්පත්කත  ත්තානං
චුතූපපාතඤාණායචිත්තංඅභිනින්නාකමති.ක ොදිබ්කබන චක්ඛුනාවිසුද්කධන
අතික්ෙන්තමානු කෙන  ත්කත ප ් ති චවමාකන උපපජ්ජමාකන හීකන
පණීකත සුවණ්කණ දුබ්බණ්කණ, සුගකත දුග්ගකත යථාෙම්මූපකග  ත්කත
පජානාති – ‘‘ඉකම වත කභොන්කතො  ත්තා ොයදුච්චරිකතන  මන්නාගතා, 
වචීදුච්චරිකතන  මන්නාගතා, මකනොදුච්චරිකතන  මන්නාගතා, අරියානං 
උපවාෙො, මිච්ඡාදිට්ඨිො මිච්ඡාදිට්ඨිෙම්ම මාොනා. කතොය ්  කභො ප ං
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පටුන 

ම ණා අපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනි යංඋපපන්නා.ඉකමවාපනකභොන්කතො
 ත්තා ොයසුචරිකතන  මන්නාගතා වචීසුචරිකතන  මන්නාගතා
මකනොසුචරිකතන  මන්නාගතා අරියානං අනුපවාෙො  ම්මාදිට්ඨිො
 ම්මාදිට්ඨිෙම්ම මාොනා. කත ොය ්  කභො ප ං ම ණා සුගතිං  ග්ගං
කලොෙං උපපන්නා’’ති. ක ො ඉති දිබ්කබන චක්ඛුනා විසුද්කධන 
අතික්ෙන්තමානු කෙන  ත්කත ප ් ති චවමාකන උපපජ්ජමාකන හීකන
පණීකත සුවණ්කණ දුබ්බණ්කණ, සුගකත දුග්ගකත යථාෙම්මූපකග  ත්කත
පජානාති. 

185. ක ො එවං  මාහිකත චිත්කත පරිසුද්කධ පරිකයොොකත අනඞ්ගකණ
විගතූපක්කිකලක  මුදුභූකත ෙම්මනිකය ඨිකත ආකනඤ්ජප්පත්කත ආ වානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නාකමති. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං 
දුක්ඛනික ොකධො’’තියථාභූතංපජානාති, ‘‘අයංදුක්ඛනික ොධගාමිනීපටිපො’’ති
යථාභූතං පජානාති, ‘‘ඉකම ආ වා’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
ආ ව මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං ආ වනික ොකධො’’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං ආ වනික ොධගාමිනී පටිපො’’ති යථාභූතං පජානාති. ත ් 
එවංජානකතොඑවංප ් කතො ොමා වාපිචිත්තංවිමුච්චති, භවා වාපිචිත්තං
විමුච්චති, අවිජ්ජා වාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්ත ්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
කහොති. ‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, ෙතං ෙ ණීයං, නාප ං
ඉත්ථත්තායා’’ති පජානාති. එවං පුග්ගකලො කනව අත්තන්තකපො ච කහොති න
අත්තපරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො, න ප න්තකපො න 
ප පරිතාපනානුකයොගමනුයුත්කතො.ක ොඅනත්තන්තකපොඅප න්තකපොදිට්කඨව
ධම්කමනිච්ඡාකතො නිබ්බුකතොසීතීභූකතොසුඛප්පටි ංකවදීබ්රහ්මභූකතනඅත්තනා
විහ ති. 

186. ෙතකමොච පුග්ගකලො  ාකගො? ය ් පුග්ගල ්  ාකගොඅප්පහීකනො, 
අයංවුච්චතිපුග්ගකලො ‘‘  ාකගො’’. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො  කෙොක ො? ය ්  පුග්ගල ්  කෙොක ො අප්පහීකනො, 
අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ කෙොක ො’’. 

ෙතකමො චපුග්ගකලො කමොකහො? ය ් පුග්ගල ්  කමොකහො අප්පහීකනො, 
අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ කමොකහො’’. 

ෙතකමොචපුග්ගකලො මාකනො? ය ් පුග්ගල ් මාකනොඅප්පහීකනො, අයං 
වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ මාකනො’’. 
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187. ෙථඤ්ච පුග්ගකලොලාභීකහොතිඅජ්ඣත්තංකචකතො මථ ් , නලාභී 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ලාභී කහොති
රූප හගතානං වා අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං, න ලාභී
කලොකුත්ත මග්ග ්  වා  ල ්  වා. එවං පුග්ගකලො ලාභී කහොති අජ්ඣත්තං
කචකතො මථ ් , නලාභීඅධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො ලාභී කහොති අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය, න ලාභී 
අජ්ඣත්තං කචකතො මථ ් ? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ලාභී කහොති 
කලොකුත්ත මග්ග ්  වා  ල ්  වා, න ලාභී රූප හගතානං වා
අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං. එවං පුග්ගකලො ලාභී කහොති
අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය, නලාභීඅජ්ඣත්තං කචකතො මථ ් . 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොලාභීකචවකහොතිඅජ්ඣත්තංකචකතො මථ ් , ලාභීච 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ලාභී කහොති
රූප හගතානං වා අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං, ලාභී
කලොකුත්ත මග්ග ්  වා  ල ්  වා. එවං පුග්ගකලො ලාභී කචව කහොති 
අජ්ඣත්තංකචකතො මථ ් , ලාභීචඅධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලොකනවලාභීකහොතිඅජ්ඣත්තං කචකතො මථ ් , නලාභී
අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කනව ලාභී කහොති 
රූප හගතානං වා අරූප හගතානං වා  මාපත්තීනං, න ලාභී
කලොකුත්ත මග්ග ්  වා  ල ්  වා. එවං පුග්ගකලො කනව ලාභී කහොති
අජ්ඣත්තංකචකතො මථ ් , නලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිප ් නාය. 

188. ෙතකමොච පුග්ගකලොඅනුක ොතගාමී? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොොකම
ච පටික වති පාපඤ්ච ෙම්මං ෙක ොති. අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘අනුක ොතගාමී’’. 

ෙතකමො චපුග්ගකලොපටික ොතගාමී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලොොකමචන
පටික වති පාපඤ්ච ෙම්මං න ෙක ොති. ක ො  හාපි දුක්කඛන  හාපි 
කෙොමන ්ක න අ ්සුමුකඛනපි රුෙමාකනො පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං
ච ති.අයං වුච්චතිපුග්ගකලො‘‘පටික ොතගාමී’’. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො ඨිතත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො පඤ්චන්නං
ඔ ම්භාගියානං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො කහොති තත්ථ
පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්කමො ත ්මා කලොො. අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘ඨිතත්කතො’’. 
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ෙතකමො ච පුග්ගකලො තිණ්කණො පා ඞ්ගකතො ථකල තිට්ඨති බ්රාහ්මකණො? 
ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ආ වානං ඛයා අනා වං කචකතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්කඨව ධම්කම  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වා උප ම්පජ්ජ
විහ ති. අයං වුච්චති පුග්ගකලො තිණ්කණො පා ඞ්ගකතො ථකල තිට්ඨති
බ්රාහ්මකණො. 

189. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අප්ප ්සුකතො කහොති සුකතන අනුපපන්කනො? 
ඉකධෙච්ච ් පුග්ගල ් අප්පෙං සුතංකහොතිසුත්තංකගයයංකවයයාෙ ණං
ගාථං උොනං ඉතිවුත්තෙං ජාතෙං අබ්භුතධම්මං කවෙල්ලං. ක ො ත ් 
අප්පෙ ්  සුත ්  න අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්කනො [න ධම්මමඤ්ඤාය න ධම්මානුධම්මපටිපන්කනො
( යා.), න ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්කනො (ෙ.)] කහොති. එවං
පුග්ගකලොඅප්ප ්සුකතොකහොතිසුකතන අනුපපන්කනො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො අප්ප ්සුකතො කහොති සුකතන උපපන්කනො? 
ඉකධෙච්ච ්  පුග්ගල ් අප්පෙංසුතංකහොතිසුත්තංකගයයංකවයයාෙ ණං
ගාථං උොනං ඉතිවුත්තෙං ජාතෙං අබ්භුතධම්මං කවෙල්ලං. ක ො ත ් 
අප්පෙ ් සුත ් අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤායධම්මානුධම්මප්පටිපන්කනො
කහොති.එවංපුග්ගකලොඅප්ප ්සුකතොකහොති සුකතනඋපපන්කනො. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො බහු ්සුකතො කහොති සුකතන අනුපපන්කනො? 
ඉකධෙච්ච ්  පුග්ගල ්  බහුෙං සුතං කහොති සුත්තං කගයයං කවයයාෙ ණං
ගාථං උොනං ඉතිවුත්තෙං ජාතෙං අබ්භුතධම්මං කවෙල්ලං. ක ො ත ් 
බහුෙ ්  සුත ්  න අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්කනොකහොති.එවංපුග්ගකලොබහු ්සුකතො කහොතිසුකතන
අනුපපන්කනො. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලොබහු ්සුකතොකහොතිසුකතනඋපපන්කනො? ඉකධෙච්ච ්  
පුග්ගල ්  බහුෙං සුතං කහොති සුත්තං කගයයං කවයයාෙ ණං ගාථං උොනං
ඉතිවුත්තෙං ජාතෙං අබ්භුතධම්මං කවෙල්ලං. ක ො ත ්  බහුෙ ්  සුත ්  
අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්කනො කහොති. එවං
පුග්ගකලො බහු ්සුකතොකහොතිසුකතනඋපපන්කනො. 

190. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  මණමචකලො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
තිණ්ණං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ක ොතාපන්කනො කහොති අවිනිපාතධම්කමො
නියකතො ම්කබොධිප ායකනො.අයංවුච්චති පුග්ගකලො‘‘ මණමචකලො’’. 
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ෙතකමො ච පුග්ගකලො  මණපදුකමො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො තිණ්ණං
 ංකයොජනානං පරික්ඛයා  ාගකෙො කමොහානං තනුත්තා  ෙොගාමී කහොති, 
 කිකෙව ඉමං කලොෙං ආගන්ත්වා දුක්ඛ ් න්තං ෙක ොති. අයං වුච්චති
පුග්ගකලො‘‘ මණපදුකමො’’. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො  මණපුණ්ඩරීකෙො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො කහොති
තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්කමො ත ්මා කලොො. අයං වුච්චති පුග්ගකලො
‘‘ මණපුණ්ඩරීකෙො’’. 

ෙතකමොචපුග්ගකලො මකණසු මණසුඛුමාකලො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො
ආ වානං ඛයාඅනා වංකචකතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්කඨවධම්කම යං
අභිඤ්ඤා  ච්ඡිෙත්වාඋප ම්පජ්ජවිහ ති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලො‘‘ මකණසු 
 මණසුඛුමාකලො’’ති. 

චතුක්ෙනිද්කෙක ො. 

5. පඤ්චෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
191. තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො ආ භති ච විප්පටි ාරී ච කහොති, තඤ්ච

කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථ ්  කත 
උප්පන්නා පාපො අකු ලා ධම්මා අපරික  ා නිරුජ්ඣන්ති, ක ො එවම ් 
වචනීකයො – ‘‘ආය ්මකතො කඛො ආ ම්භජා [ආ බ්භජා (ෙ.) අ. නි. 5.142] 
ආ වා  ංවිජ්ජන්ති, විප්පටි ා ජා ආ වා පවඩ්ඪන්ති.  ාධු වතාය ්මා 
ආ ම්භකජ ආ කව පහාය විප්පටි ා කජ ආ කව පටිවිකනොකෙත්වා චිත්තං
පඤ්ඤඤ්ච භාකවතු. එවමාය ්මා අමුනා පඤ්චකමන පුග්ගකලන  ම කමො
භවි ් තී’’ති. 

තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො ආ භති න විප්පටි ාරී කහොති, තඤ්ච 
කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථ ්  කත
උප්පන්නා පාපො අකු ලා ධම්මා අපරික  ා නිරුජ්ඣන්ති, ක ො එවම ්  
වචනීකයො – ‘‘ආය ්මකතො කඛොආ ම්භජාආ වා  ංවිජ්ජන්ති, විප්පටි ා ජා
ආ වා නප්පවඩ්ඪන්ති.  ාධු වතාය ්මා ආ ම්භකජ ආ කව පහාය චිත්තං
පඤ්ඤඤ්ච භාකවතු. එවමාය ්මා අමුනා පඤ්චකමන පුග්ගකලන  ම කමො
භවි ් තී’’ති. 

තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො න ආ භති විප්පටි ාරී කහොති, තඤ්ච 
කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථ ්  කත
උප්පන්නා පාපො අකු ලා ධම්මා අපරික  ා නිරුජ්ඣන්ති, ක ො එවම ් 
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වචනීකයො–‘‘ආය ්මකතොකඛො ආ ම්භජාආ වාන ංවිජ්ජන්ති, විප්පටි ා ජා 
ආ වා පවඩ්ඪන්ති.  ාධු වතාය ්මා විප්පටි ා කජ ආ කව පටිවිකනොකෙත්වා
චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භාකවතු. එවමාය ්මා අමුනා පඤ්චකමන පුග්ගකලන
 ම කමොභවි ් තී’’ති. 

තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො න ආ භති න විප්පටි ාරී කහොති, තඤ්ච 
කචකතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතංනප්පජානාති, යත්ථ ් කතපාපො
අකු ලා ධම්මා අපරික  ා නිරුජ්ඣන්ති, ක ො එවම ්  වචනීකයො –
‘‘ආය ්මකතො කඛො ආ ම්භජා ආ වා න  ංවිජ්ජන්ති, විප්පටි ා ජා ආ වා
නප්පවඩ්ඪන්ති.  ාධු වතාය ්මා චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භාකවතු. එවමාය ්මා
අමුනා පඤ්චකමන පුග්ගකලන  ම කමො භවි ් තී’’ති. ඉකම චත්තාක ො
පුග්ගලාඅමුනාපඤ්චකමනපුග්ගකලනඑවංඔවදියමානාඑවංඅනු ාසියමානා 
අනුපුබ්කබනආ වානංඛයංපාපුණන්ති. 

192. ෙථඤ්ච පුග්ගකලොෙත්වාඅවජානාති? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොය ් 
පුග්ගල ්  කෙති චීව පිණ්ඩපාතක නා නගිලානපච්චයකභ ජ්ජපරික්ඛා ං, 
ත ්  එවං කහොති – ‘‘අහං ෙම්මි, අයං [අයං පන ( යා. ෙ.) අ. නි. 5.141] 
පටිග්ගණ්හාතී’’ති, තකමනං ෙත්වා අවජානාති. එවං පුග්ගකලො ෙත්වා
අවජානාති. 

ෙථඤ්චපුග්ගකලො ංවාක නඅවජානාති? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො කයන 
පුග්ගකලන  ද්ධිං  ංව ති ද්කව වා තීණි වා ව ් ානි, තකමනං  ංවාක න
අවජානාති.එවං පුග්ගකලො ංවාක නඅවජානාති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලොආකධයයමුකඛොකහොති? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොප  ් 
වණ්කණවාඅවණ්කණවාභාසියමාකනඛිප්පඤ්කඤව අධිමුච්චිතාකහොති.එවං
පුග්ගකලොආකධයයමුකඛොකහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කලොකලො කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
ඉත්ත  ද්කධො කහොති ඉත්ත භත්තී ඉත්ත කපකමො ඉත්ත ප්ප ාකෙො. එවං
පුග්ගකලො කලොකලොකහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො මන්කෙො කමොමූකහො කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො 
කු ලාකු කල ධම්කම න ජානාති,  ාවජ්ජානවජ්කජ ධම්කම න ජානාති, 
හීනප්පණීකතධම්කම නජානාති, ෙණ්හසුක්ෙ ප්පටිභාකගධම්කමනජානාති.
එවංපුග්ගකලොමන්කෙොකමොමූකහො කහොති. 
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193. තත්ථෙතකම පඤ්ච කයොධාජීවූපමා පුග්ගලා? පඤ්ච කයොධාජීවා –
ඉකධෙච්කචොකයොධාජීකවො ජග්ගඤ්කඤව දි ්වා ංසීෙතිවිසීෙතින න්ථම්භති 
[ ත්ථම්භති (සී.)අ.නි. 5.141] න ක්කෙොති ඞ්ගාමංඔතරිතුං. එවරූකපොපි
ඉකධෙච්කචො කයොධාජීකවො කහොති. අයං පඨකමො කයොධාජීකවො  න්කතො
 ංවිජ්ජමාකනොකලොෙ ්මිං. 

පුන චප ං ඉකධෙච්කචො කයොධාජීකවො  හති  ජග්ගං, අපි ච කඛො 
ධජග්ගඤ්කඤව දි ්වා  ංසීෙති විසීෙතින න්ථම්භතින ක්කෙොති ඞ්ගාමං
ඔතරිතුං. එවරූකපොපි ඉකධෙච්කචො කයොධාජීකවො කහොති. අයං දුතිකයො
කයොධාජීකවො න්කතො ංවිජ්ජමාකනො කලොෙ ්මිං. 

පුනචප ංඉකධෙච්කචොකයොධාජීකවො හති ජග්ගං හතිධජග්ගං, අපිච 
කඛො උ ් ා ණඤ්කඤව [උ ් ාෙනංකයව (සී.), උ ් ාෙනඤ්කඤව ( යා. ෙ.)
අ. නි. 5.141] සුත්වා  ංසීෙති විසීෙතින  න්ථම්භතින  ක්කෙොති  ඞ්ගාමං
ඔතරිතුං. එවරූකපොපි ඉකධෙච්කචො කයොධාජීකවො කහොති. අයං තතිකයො
කයොධාජීකවො න්කතො  ංවිජ්ජමාකනොකලොෙ ්මිං. 

පුනචප ංඉකධෙච්කචොකයොධාජීකවො හති ජග්ගං හති ධජග්ගං හති
උ ් ා ණං, අපි ච කඛො  ම්පහාක  හඤ්ඤති බයාපජ්ජති. එවරූකපොපි
ඉකධෙච්කචො කයොධාජීකවො කහොති. අයං චතුත්කථො කයොධාජීකවො  න්කතො
 ංවිජ්ජමාකනොකලොෙ ්මිං. 

පුන චප ංඉකධෙච්කචොකයොධාජීකවො හති ජග්ගං  හතිධජග්ගං හති
උ ් ා ණං හති ම්පහා ං.ක ොතං ඞ්ගාමංඅභිවිජිනිත්වා විජිත ඞ්ගාකමො
තකමව  ඞ්ගාමසී ං අජ්ඣාව ති. එවරූකපොපි ඉකධෙච්කචො කයොධාජීකවො
කහොති.අයං පඤ්චකමොකයොධාජීකවො න්කතො ංවිජ්ජමාකනොකලොෙ ්මිං.ඉකම
පඤ්චකයොධාජීවා න්කතො  ංවිජ්ජමානාකලොෙ ්මිං. 

194. එවකමවං පඤ්චිකම කයොධාජීවූපමා පුග්ගලා  න්කතො  ංවිජ්ජමානා
භික්ඛූසු. ෙතකම පඤ්ච? ඉකධෙච්කචො භික්ඛු  ජග්ගඤ්කඤව දි ්වා  ංසීෙති
විසීෙතින  න්ථම්භතින  ක්කෙොති බ්රහ්මචරියං  න්ධාක තුං [ න්තාකනතුං
(සී. යා.)අ.නි. 5.75], සික්ඛාදුබ්බලයංආවිෙත්වා [ආවීෙත්වා (සී.)] සික්ඛං
පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. කිම ්   ජග්ග ්මිං? ඉධ භික්ඛු සුණාති –
‘‘අසුෙ ්මිංනාමගාකමවානිගකමවාඉත්ථීවාකුමාරීවාඅභිරූපා ෙ ් නීයා
පා ාදිො ප මාය වණ්ණකපොක්ඛ තාය  මන්නාගතා’’ති. ක ො තං සුත්වා
 ංසීෙති විසීෙති න  න්ථම්භති න  ක්කෙොති බ්රහ්මචරියං  න්ධාක තුං, 
සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිෙත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. ඉෙම ් 
 ජග්ග ්මිං. 
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ක යයථාපි ක ො කයොධාජීකවො  ජග්ගඤ්කඤව දි ්වා  ංසීෙති විසීෙති න 
 න්ථම්භති න  ක්කෙොති  ඞ්ගාමං ඔතරිතුං, තථූපකමො අයං පුග්ගකලො.
එවරූකපොපි ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කහොති. අයං පඨකමො කයොධාජීවූපකමො
පුග්ගකලො න්කතො ංවිජ්ජමාකනොභික්ඛූසු. 

195. පුන චප ං ඉකධෙච්කචො භික්ඛු  හති  ජග්ගං, අපි ච කඛො
ධජග්ගඤ්කඤවදි ්වා ංසීෙතිවිසීෙතින  න්ථම්භති න ක්කෙොතිබ්රහ්මචරියං
 න්ධාක තුං, සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිෙත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති.
කිම ්  ධජග්ග ්මිං? ඉධ භික්ඛු න කහව කඛො සුණාති – ‘‘අසුෙ ්මිං නාම
ගාකමවානිගකමවා ඉත්ථීවාකුමාරීවාඅභිරූපාෙ ් නීයාපා ාදිොප මාය
වණ්ණකපොක්ඛ තාය  මන්නාගතා’’ති, අපි ච කඛො  ාමං [ ාමංකයව (සී.)] 
ප ් ති ඉත්ථිං වා කුමාරිං වා අභිරූපං ෙ ් නීයං පා ාදිෙං ප මාය
වණ්ණකපොක්ඛ තාය  මන්නාගතං. ක ො තං දි ්වා  ංසීෙති විසීෙති න
 න්ථම්භතින ක්කෙොතිබ්රහ්මචරියං  න්ධාක තුං, සික්ඛාදුබ්බලයංආවිෙත්වා
සික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්තති. ඉෙම ් ධජග්ග ්මිං. 

ක යයථාපි ක ො කයොධාජීකවො  හති  ජග්ගං, අපි ච කඛො ධජග්ගඤ්කඤව
දි ්වා ංසීෙති විසීෙතින න්ථම්භතින ක්කෙොති ඞ්ගාමංඔතරිතුං, තථූපකමො
අයං පුග්ගකලො. එවරූකපොපි ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කහොති. අයං දුතිකයො
කයොධාජීවූපකමොපුග්ගකලො න්කතො ංවිජ්ජමාකනො භික්ඛූසු. 

196. පුනචප ං ඉකධෙච්කචොභික්ඛු හති ජග්ගං හතිධජග්ගං, අපිච
කඛො උ ් ා ණඤ්කඤව සුත්වා  ංසීෙති විසීෙතින  න්ථම්භතින  ක්කෙොති
බ්රහ්මචරියං  න්ධාක තුං, සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිෙත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තති. කිම ්  උ ් ා ණාය? ඉධ භික්ඛුං අ ඤ්ඤගතං වා
රුක්ඛමූලගතං වා සුඤ්ඤාගා ගතං වා මාතුගාකමො උප ඞ්ෙමිත්වා ඌහ ති 
[උහ ති (අට්ඨෙථා) අ. නි. 5.75] උල්ලපති උජ්ජග්ඝති උප්පණ්කඩති. ක ො
මාතුගාකමන ඌහසියමාකනො උල්ලපියමාකනො උජ්ජග්ඝියමාකනො
උප්පණ්ඩියමාකනො  ංසීෙති විසීෙති න  න්ථම්භති න  ක්කෙොති බ්රහ්මචරියං 
 න්ධාක තුං, සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිෙත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති.
ඉෙම ් උ ් ා ණාය. 

ක යයථාපි ක ො කයොධාජීකවො  හති  ජග්ගං  හති ධජග්ගං, අපි ච කඛො 
උ ් ා ණඤ්කඤව සුත්වා  ංසීෙති විසීෙති න  න්ථම්භති න  ක්කෙොති
 ඞ්ගාමං ඔතරිතුං, තථූපකමො අයං පුග්ගකලො. එවරූකපොපි ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො කහොති. අයං තතිකයො කයොධාජීවූපකමො පුග්ගකලො  න්කතො
 ංවිජ්ජමාකනොභික්ඛූසු. 
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197. පුනචප ං ඉකධෙච්කචො භික්ඛු  හති  ජග්ගං  හතිධජග්ගං  හති
උ ් ා ණං, අපි ච කඛො  ම්පහාක  හඤ්ඤති බයාපජ්ජති. කිම ් 
 ම්පහා  ්මිං? ඉධභික්ඛුංඅ ඤ්ඤගතංවා රුක්ඛමූලගතංවාසුඤ්ඤාගා ගතං
වාමාතුගාකමොඋප ඞ්ෙමිත්වාඅභිනිසීෙතිඅභිනිපජ්ජති අජ්කඣොත්ථ ති.ක ො
මාතුගාකමන අභිනිසීදියමාකනො අභිනිපජ්ජියමාකනො අජ්කඣොත්ථරියමාකනො 
සික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිෙත්වා කමථුනං ධම්මං පටික වති.
ඉෙම ්   ම්පහා  ්මිං. 

ක යයථාපි ක ො කයොධාජීකවො  හති  ජග්ගං  හති ධජග්ගං  හති 
උ ් ා ණං, අපි ච කඛො  ම්පහාක  හඤ්ඤති බයාපජ්ජති, තථූපකමො අයං
පුග්ගකලො. එවරූකපොපි ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො කහොති. අයං චතුත්කථො 
කයොධාජීවූපකමොපුග්ගකලො න්කතො ංවිජ්ජමාකනොභික්ඛූසු. 

198. පුන චප ං ඉකධෙච්කචො භික්ඛු  හති  ජග්ගං  හතිධජග්ගං  හති
උ ් ා ණං  හති ම්පහා ං.ක ොතං ඞ්ගාමංඅභිවිජිනිත්වාවිජිත ඞ්ගාකමො
තකමව  ඞ්ගාමසී ං අජ්ඣාව ති. කිම ්   ඞ්ගාමවිජය ්මිං? ඉධ භික්ඛුං 
අ ඤ්ඤගතං වා රුක්ඛමූලගතං වා සුඤ්ඤාගා ගතං වා මාතුගාකමො
උප ඞ්ෙමිත්වා අභිනිසීෙති අභිනිපජ්ජති අජ්කඣොත්ථ ති. ක ො මාතුගාකමන
අභිනිසීදියමාකනො අභිනිපජ්ජියමාකනො අජ්කඣොත්ථරියමාකනො විනිකවකඨත්වා
විනිකමොකචත්වාකයනොමං පක්ෙමති. 

ක ො විවිත්තං ක නා නං භජති අ ඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං ෙන්ෙ ං 
ගිරිගුහංසු ානංවනපත්ථංඅබ්කභොො ංපලාලපුඤ්ජං.ක ොඅ ඤ්ඤගකතොවා
රුක්ඛමූලගකතො වා සුඤ්ඤාගා ගකතො වානිසීෙතිපල්ලඞ්ෙංආභුජිත්වාඋජුං
ොයං පණිධාය පරිමුඛං  තිං උපට්ඨකපත්වා. ක ො අභිජ්ඣං කලොකෙ පහාය
විගතාභිජ්කඣන කචත ා විහ ති, අභිජ්ඣාය චිත්තං පරික ොකධති; 
බයාපාෙපකෙො ංපහායඅබයාපන්නචිත්කතොවිහ ති,  බ්බපාණභූතහිතානුෙම්පී
බයාපාෙපකෙො ා චිත්තං පරික ොකධති; ථිනමිද්ධං පහාය විගතථිනමිද්කධො
විහ ති ආකලොෙ ඤ්ඤී  කතො  ම්පජාකනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරික ොකධති; 
උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය අනුද්ධකතො විහ ති අජ්ඣත්තං වූප න්තචිත්කතො, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරික ොකධති; විචිකිච්ඡං පහාය තිණ්ණවිචිකිච්කඡො 
විහ තිඅෙථංෙථීකු කලසුධම්කමසු, විචිකිච්ඡායචිත්තංපරික ොකධති. 

ක ො ඉකම පඤ්ච නීව කණ පහාය කචතක ො උපක්කිකලක  පඤ්ඤාය 
දුබ්බලීෙ කණ විවිච්කචව ොකමහි විවිච්ච අකු කලහි ධම්කමහි  විතක්ෙං
 විචා ං විකවෙජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහ ති; 
විතක්ෙවිචා ානං වූප මා දුතියං ඣානං…කප.… තතියං ඣානං…කප.…
චතුත්ථංඣානංඋප ම්පජ්ජවිහ ති. 
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ක ො එවං  මාහිකත චිත්කත පරිසුද්කධ පරිකයොොකත අනඞ්ගකණ 
විගතූපක්කිකලක  මුදුභූකත ෙම්මනිකය ඨිකත ආකනඤ්ජප්පත්කත ආ වානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නාකමති. ක ො ‘‘ඉෙං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛ මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛනික ොකධො’’ති යථාභූතංපජානාති, ‘‘අයංදුක්ඛනික ොධගාමිනීපටිපො’’ති
යථාභූතං පජානාති, ‘‘ඉකම ආ වා’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
ආ ව මුෙකයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං ආ වනික ොකධො’’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘අයං ආ වනික ොධගාමිනීපටිපො’’තියථාභූතංපජානාති. 

ත ්  එවං ජානකතො එවං ප ් කතො ොමා වාපි චිත්තං විමුච්චති, 
භවා වාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජා වාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්ත ්මිං 
විමුත්තමිතිඤාණං කහොති. ‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, ෙතං ෙ ණීයං, 
නාප ං ඉත්ථත්තායා’’තිපජානාති.ඉෙම ්  ඞ්ගාමවිජය ්මිං.ක යයථාපික ො
කයොධාජීකවො හති  ජග්ගං හතිධජග්ගං හතිඋ ් ා ණං හති ම්පහා ං, 
ක ො තං  ඞ්ගාමං අභිවිජිනිත්වා විජිත ඞ්ගාකමො තකමව  ඞ්ගාමසී ං
අජ්ඣාව ති, තථූපකමො අයං පුග්ගකලො. එවරූකපොපි ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
කහොති. අයං පඤ්චකමො කයොධාජීවූපකමො පුග්ගකලො  න්කතො  ංවිජ්ජමාකනො
භික්ඛූසු.ඉකමපඤ්චකයොධාජීවූපමාපුග්ගලා න්කතො  ංවිජ්ජමානාභික්ඛූසු. 

199. තත්ථ ෙතකම පඤ්ච පිණ්ඩපාතිො? මන්ෙත්තා කමොමූහත්තා
පිණ්ඩපාතිකෙො කහොති, පාපිච්කඡො ඉච්ඡාපෙකතො පිණ්ඩපාතිකෙො කහොති, 
උම්මාො චිත්තවික්කඛපා පිණ්ඩපාතිකෙො කහොති, ‘‘වණ්ණිතං බුද්කධහි
බුද්ධ ාවකෙහී’’ති පිණ්ඩපාතිකෙො කහොති, අපි ච අප්පිච්ඡතංකයව 
[අප්පිච්ඡංකයව ( යා.) අ. නි. 5.181] නි ් ාය  න්තුට්ඨිංකයව නි ් ාය
 ල්කලඛංකයව නි ් ාය ඉෙමත්ථිතංකයව [ඉෙමට්ඨිතංකයව (සී.)] නි ් ාය
පිණ්ඩපාතිකෙො කහොති. තත්ර ය්වායං පිණ්ඩපාතිකෙො අප්පිච්ඡතංකයවනි ් ාය
 න්තුට්ඨිංකයව නි ් ාය  ල්කලඛංකයව නි ් ාය ඉෙමත්ථිතංකයව නි ් ාය 
පිණ්ඩපාතිකෙො, අයං ඉකම ං පඤ්චන්නං පිණ්ඩපාතිොනං අග්කගො ච
ක ට්කඨොචපාකමොක්කඛො [කමොක්කඛො(සී.)] චඋත්තකමොචපවක ොච. 

ක යයථාපිනාමගවාඛී ං, ඛී ම්හාෙධි, ෙධිම්හානවනීතං [කනොනීතං(සී.)], 
නවනීතම්හා  ප්පි,  ප්පිම්හා  ප්පිමණ්කඩො,  ප්පිමණ්ඩං තත්ථ
අග්ගමක්ඛායති; එවකමවං ය්වායං පිණ්ඩපාතිකෙො අප්පිච්ඡතංකයව නි ් ාය
 න්තුට්ඨිංකයව නි ් ාය  ල්කලඛංකයව නි ් ාය ඉෙමත්ථිතංකයව නි ් ාය 
පිණ්ඩපාතිකෙො කහොති, අයං ඉකම ං පඤ්චන්නං පිණ්ඩපාතිොනං අග්කගො ච
ක ට්කඨොච පාකමොක්කඛොචඋත්තකමොචපවක ොච.ඉකමපඤ්චපිණ්ඩපාතිො. 
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200. තත්ථ ෙතකම පඤ්ච ඛලුපච්ඡාභත්තිො…කප.… පඤ්ච
එො නිො…කප.… පඤ්ච පංසුකූලිො…කප.… පඤ්ච කතචීවරිො…කප.…
පඤ්ච ආ ඤ්ඤිො…කප.… පඤ්ච රුක්ඛමූලිො …කප.… පඤ්ච
අබ්කභොොසිො…කප.… පඤ්ච කන ජ්ජිො…කප.… පඤ්ච 
යථා න්ථතිො…කප.…. 

201. තත්ථ ෙතකම පඤ්ච ක ො ානිො? මන්ෙත්තා කමොමූහත්තා
ක ො ානිකෙොකහොති, පාපිච්කඡොඉච්ඡාපෙකතො ක ො ානිකෙොකහොති, උම්මාො
චිත්තවික්කඛපාක ො ානිකෙොකහොති, ‘‘වණ්ණිතංබුද්කධහි බුද්ධ ාවකෙහී’’ති
ක ො ානිකෙොකහොති, අපිචඅප්පිච්ඡතංකයවනි ් ාය න්තුට්ඨිංකයව නි ් ාය
 ල්කලඛංකයවනි ් ාය ඉෙමත්ථිතංකයවනි ් ාය ක ො ානිකෙො කහොති.තත්ර 
ය්වායං ක ො ානිකෙො අප්පිච්ඡතංකයව නි ් ාය  න්තුට්ඨිංකයව නි ් ාය
 ල්කලඛංකයවනි ් ායඉෙමත්ථිතංකයවනි ් ායක ො ානිකෙො, අයංඉකම ං
පඤ්චන්නංක ො ානිොනංඅග්කගොචක ට්කඨොච පාකමොක්කඛො චඋත්තකමො
චපවක ොච. 

ක යයථාපි නාම ගවා ඛී ං, ඛී ම්හා ෙධි, ෙධිම්හා නවනීතං, නවනීතම්හා
 ප්පි,  ප්පිම්හා ප්පිමණ්කඩො,  ප්පිමණ්ඩංතත්ථඅග්ගමක්ඛායති; එවකමවං
ය්වායං ක ො ානිකෙො අප්පිච්ඡතංකයව නි ් ාය  න්තුට්ඨිංකයව නි ් ාය 
 ල්කලඛංකයවනි ් ායඉෙමත්ථිතංකයවනි ් ායක ො ානිකෙොකහොති, අයං
ඉකම ං පඤ්චන්නං ක ො ානිොනං අග්කගො ච ක ට්කඨො ච පාකමොක්කඛො ච
උත්තකමොචපවක ොච.ඉකමපඤ්ච ක ො ානිො. 

පඤ්චෙනිද්කෙක ො. 

6. ඡක්ෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
202. තත්ර ය්වායංපුග්ගකලොපුබ්කබඅනනු ්සුකතසුධම්කමසු ාමං ච්චානි

අභි ම්බුජ්ඣති, තත්ථ ච  බ්බඤ්ඤුතං පාපුණාති බකලසු ච වසීභාවං, 
 ම්මා ම්බුද්කධොකතන ෙට්ඨබ්කබො. 

තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි
අභි ම්බුජ්ඣති, න ච තත්ථ  බ්බඤ්ඤුතං පාපුණාතින ච බකලසු වසීභාවං, 
පච්කචෙ ම්බුද්කධොකතනෙට්ඨබ්කබො. 

තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි
අනභි ම්බුජ්ඣති, දිට්කඨව ධම්කම දුක්ඛ ් න්තෙක ො කහොති [දුක්ඛ ් න්තං
ෙක ොති (සී.) එවමුපරිපි],  ාවෙපා මිඤ්ච පාපුණාති, 
 ාරිපුත්තකමොග්ගල්ලානාකතන ෙට්ඨබ්බා. 
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තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි
අනභි ම්බුජ්ඣති, දිට්කඨව ධම්කම දුක්ඛ ් න්තෙක ො කහොති, න ච
 ාවෙපා මිංපාපුණාති, අවක  ාඅ හන්තාකතනෙට්ඨබ්බා. 

තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි
අනභි ම්බුජ්ඣති, නචදිට්කඨවධම්කම දුක්ඛ ් න්තෙක ොකහොති, අනාගාමී 
කහොතිඅනාගන්තාඉත්ථත්තං, අනාගාමී කතනෙට්ඨබ්කබො. 

තත්ර ය්වායං පුග්ගකලො පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි
අනභි ම්බුජ්ඣති, නචදිට්කඨවධම්කමදුක්ඛ ් න්තෙක ොකහොති, ආගන්තා 
ඉත්ථත්තං, ක ොතාපන්න ෙොගාමිකනොකතනෙට්ඨබ්බා. 

ඡක්ෙනිද්කෙක ො. 

7.  ත්තෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
203. ෙථඤ්ච පුග්ගකලො කිංනිමුග්කගොනිමුග්කගොවකහොති? ඉකධෙච්කචො

පුග්ගකලො මන්නාගකතොකහොති එෙන්තොළකෙහිඅකු කලහිධම්කමහි.එවං
පුග්ගකලො කිංනිමුග්කගොනිමුග්කගොව කහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උම්මුජ්ජිත්වා නිමුජ්ජති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
උම්මුජ්ජති ‘‘ ාහු  ද්ධාකු කලසු ධම්කමසු,  ාධු [ ාහු (සී.  යා.) එවං තීසු
ඨාකනසුපි] හිරීකු කලසුධම්කමසු,  ාධු ඔත්තප්පංකු කලසු ධම්කමසු,  ාධු
වීරියං [විරියං (සී.  යා.)] කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු පඤ්ඤා කු කලසු
ධම්කමසූ’’ති.ත ්  ා  ද්ධාකනවතිට්ඨතිකනොවඩ්ඪතිහායතිකයව, ත ්  ා
හිරීකනව තිට්ඨතිකනොවඩ්ඪතිහායතිකයව, ත ්  තංඔත්තප්පංකනව තිට්ඨති
කනො වඩ්ඪති හායතිකයව, ත ්  තං වීරියං කනව තිට්ඨති කනො වඩ්ඪති
හායතිකයව, ත ්   ා පඤ්ඤා කනව තිට්ඨති කනො වඩ්ඪති හායතිකයව. එවං
පුග්ගකලොඋම්මුජ්ජිත්වා නිමුජ්ජති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උම්මුජ්ජිත්වා ඨිකතො කහොති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො
උම්මුජ්ජති‘‘ ාහු ද්ධාකු කලසුධම්කමසු,  ාධුහිරී කු කලසුධම්කමසු,  ාධු
ඔත්තප්පං කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු වීරියං කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු පඤ්ඤා
කු කලසුධම්කමසූ’’ති.ත ්  ා ද්ධාකනවහායතිකනොවඩ්ඪති ඨිතාකහොති, 
ත ්  ාහිරීකනවහායතිකනොවඩ්ඪතිඨිතාකහොති, ත ් තංඔත්තප්පංකනව 
හායතිකනො වඩ්ඪතිඨිතං කහොති, ත ් තං වීරියං කනවහායති කනො වඩ්ඪති
ඨිතං කහොති, ත ්   ා පඤ්ඤා කනව හායති කනො වඩ්ඪති ඨිතා කහොති. එවං
පුග්ගකලොඋම්මුජ්ජිත්වා ඨිකතොකහොති. 
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ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උම්මුජ්ජිත්වා විප ් ති විකලොකෙති? ඉකධෙච්කචො 
පුග්ගකලො උම්මුජ්ජති ‘‘ ාහු  ද්ධා කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු හිරී කු කලසු 
ධම්කමසු,  ාධුඔත්තප්පංකු කලසුධම්කමසු,  ාධුවීරියංකු කලසුධම්කමසු, 
 ාධු පඤ්ඤා කු කලසුධම්කමසූ’’ති. ක ොතිණ්ණං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා
ක ොතාපන්කනො කහොති අවිනිපාතධම්කමො නියකතො  ම්කබොධිප ායකනො. එවං
පුග්ගකලොඋම්මුජ්ජිත්වාවිප ් තිවිකලොකෙති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උම්මුජ්ජිත්වා පත ති? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො 
උම්මුජ්ජති‘‘ ාහු ද්ධාකු කලසුධම්කමසු,  ාධුහිරීකු කලසුධම්කමසු,  ාධු 
ඔත්තප්පං කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු වීරියං කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු පඤ්ඤා
කු කලසු ධම්කමසූ’’ති. ක ො තිණ්ණං  ංකයොජනානං පරික්ඛයා
 ාගකෙො කමොහානං තනුත්තා  ෙොගාමී කහොති  කිකෙව ඉමං කලොෙං
ආගන්ත්වාදුක්ඛ ් න්තෙක ොකහොති.එවංපුග්ගකලොඋම්මුජ්ජිත්වා පත ති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උම්මුජ්ජිත්වා පතිගාධප්පත්කතො කහොති? ඉකධෙච්කචො
පුග්ගකලො උම්මුජ්ජති ‘‘ ාහු  ද්ධා කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු හිරී කු කලසු
ධම්කමසු,  ාධුඔත්තප්පංකු කලසුධම්කමසු,  ාධුවීරියංකු කලසු ධම්කමසු, 
 ාධු පඤ්ඤා කු කලසු ධම්කමසූ’’ති. ක ො පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං 
 ංකයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකෙො කහොති තත්ථ පරිනිබ්බායී 
අනාවත්තිධම්කමො ත ්මා කලොො. එවං පුග්ගකලො උම්මුජ්ජිත්වා
පතිගාධප්පත්කතො කහොති. 

ෙථඤ්ච පුග්ගකලො උම්මුජ්ජිත්වා තිණ්කණො කහොති පා ඞ්ගකතො ථකල 
තිට්ඨති බ්රාහ්මකණො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො උම්මුජ්ජති ‘‘ ාහු  ද්ධා
කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු හිරී කු කලසු ධම්කමසු,  ාධු ඔත්තප්පං කු කලසු
ධම්කමසු,  ාධුවීරියංකු කලසුධම්කමසු,  ාධුපඤ්ඤාකු කලසු ධම්කමසූ’’ති.
ක ොආ වානංඛයාඅනා වංකචකතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්කඨව ධම්කම
 යංඅභිඤ්ඤා ච්ඡිෙත්වාඋප ම්පජ්ජවිහ ති.එවංපුග්ගකලො උම්මුජ්ජිත්වා
තිණ්කණොකහොතිපා ඞ්ගකතොථකලතිට්ඨතිබ්රාහ්මකණො. 

204. ෙතකමොච පුග්ගකලොඋභකතොභාගවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලො
අට්ඨ විකමොක්කඛ ොකයන ඵුසිත්වා විහ ති පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා ආ වා
පරික්ඛීණාකහොන්ති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලො උභකතොභාගවිමුත්කතො. 

205. ෙතකමො ච පුග්ගකලො පඤ්ඤාවිමුත්කතො…කප.… ොය ක්ඛී…
දිට්ඨිප්පත්කතො… ද්ධාවිමුත්කතො… ධම්මානු ාරී …. 
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206. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ද්ධානු ාරී? ය ්  පුග්ගල ් 
ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්න ්   ද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං කහොති, 
 ද්ධාවාහිං  ද්ධාපුබ්බඞ්ගමං අරියමග්ගං භාකවති. අයං වුච්චති පුග්ගකලො
 ද්ධානු ාරී. ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො පුග්ගකලො
 ද්ධානු ාරී,  කලඨිකතො ද්ධාවිමුත්කතොති. 

 ත්තෙනිද්කෙක ො. 

8. අට්ඨෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
207. තත්ථ ෙතකම චත්තාක ො මග්ග මඞ්ගිකනො, චත්තාක ො 

 ල මඞ්ගිකනො පුග්ගලා? ක ොතාපන්කනො, ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය
පටිපන්කනො;  ෙොගාමී,  ෙොගාමි ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො; අනාගාමී, 
අනාගාමි ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො; අ හා, අ හත්ත ල ච්ඡිකිරියාය 
[අ හත්තාය ( යා. ෙ.) අ. නි. 8.59] පටිපන්කනො; ඉකම චත්තාක ො
මග්ග මඞ්ගිකනො, ඉකමචත්තාක ො ල මඞ්ගිකනො පුග්ගලා. 

අට්ඨෙනිද්කෙක ො. 

9. නවෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
208. ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ම්මා ම්බුද්කධො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො

පුබ්කබ අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි අභි ම්බුජ්ඣති, තත්ථ ච
 බ්බඤ්ඤුතං පාපුණාති බකලසු ච වසීභාවං. අයං වුච්චති පුග්ගකලො 
 ම්මා ම්බුද්කධො. 

ෙතකමොචපුග්ගකලොපච්කචෙ ම්බුද්කධො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොපුබ්කබ 
අනනු ්සුකතසු ධම්කමසු  ාමං  ච්චානි අභි ම්බුජ්ඣති, න ච තත්ථ
 බ්බඤ්ඤුතං පාපුණාති න ච බකලසු වසීභාවං. අයං වුච්චති පුග්ගකලො
පච්කචෙ ම්බුද්කධො. 

ෙතකමොචපුග්ගකලොඋභකතොභාගවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොඅට්ඨ 
විකමොක්කඛොකයනඵුසිත්වාවිහ තිපඤ්ඤායච ් දි ්වාආ වාපරික්ඛීණා
කහොන්ති. අයංවුච්චතිපුග්ගකලොඋභකතොභාගවිමුත්කතො. 

ෙතකමොචපුග්ගකලොපඤ්ඤාවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචොපුග්ගකලොනකහව
කඛො අට්ඨවිකමොක්කඛොකයනඵුසිත්වාවිහ තිපඤ්ඤායච ් දි ්වාආ වා
පරික්ඛීණා කහොන්ති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලොපඤ්ඤාවිමුත්කතො. 
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ෙතකමො ච පුග්ගකලො ොය ක්ඛී? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො අට්ඨ
විකමොක්කඛොකයනඵුසිත්වා විහ තිපඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා එෙච්කච ආ වා
පරික්ඛීණාකහොන්ති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලොොය ක්ඛී. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො දිට්ඨිප්පත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ‘‘ඉෙං
දුක්ඛ’’න්තියථාභූතංපජානාති…කප.…‘‘අයං දුක්ඛනික ොධගාමිනීපටිපො’’ති
යථාභූතං පජානාති, තථාගතප්පකවදිතා ච ්  ධම්මා පඤ්ඤාය කවොදිට්ඨා
කහොන්ති කවොචරිතා, පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා එෙච්කච ආ වා පරික්ඛීණා 
කහොන්ති.අයංවුච්චතිපුග්ගකලොදිට්ඨිප්පත්කතො. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ද්ධාවිමුත්කතො? ඉකධෙච්කචො පුග්ගකලො ‘‘ඉෙං 
දුක්ඛ’’න්තියථාභූතංපජානාති…කප.…‘‘අයංදුක්ඛනික ොධගාමිනීපටිපො’’ති
යථාභූතං පජානාති, තථාගතප්පකවදිතා ච ්  ධම්මා පඤ්ඤාය කවොදිට්ඨා 
කහොන්ති කවොචරිතා, පඤ්ඤාය ච ්  දි ්වා එෙච්කච ආ වා පරික්ඛීණා 
කහොන්ති, කනො ච කඛො යථා දිට්ඨිප්පත්ත ් . අයං වුච්චති පුග්ගකලො 
 ද්ධාවිමුත්කතො. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො ධම්මානු ාරී? ය ්  පුග්ගල ්  
ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්න ්  පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං කහොති, 
පඤ්ඤාවාහිං පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමං අරියමග්ගං භාකවති. අයං වුච්චති පුග්ගකලො 
ධම්මානු ාරී. ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො පුග්ගකලො
ධම්මානු ාරී,  කල ඨිකතොදිට්ඨිප්පත්කතො. 

ෙතකමො ච පුග්ගකලො  ද්ධානු ාරී? ය ්  පුග්ගල ්  
ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්න ්   ද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං කහොති, 
 ද්ධාවාහිං  ද්ධාපුබ්බඞ්ගමං අරියමග්ගං භාකවති. අයං වුච්චති පුග්ගකලො 
 ද්ධානු ාරී. ක ොතාපත්ති ල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනො පුග්ගකලො
 ද්ධානු ාරී,  කල ඨිකතො ද්ධාවිමුත්කතොති. 

නවෙනිද්කෙක ො. 

10. ෙ ෙපුග්ගලපඤ්ඤත්ති 
209. ෙතකම ං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා?  ත්තක්ඛත්තුප ම ් 

කෙොලඞ්කෙොල ්  එෙබීජි ්  ෙොගාමි ් කයොචදිට්කඨවධම්කමඅ හා –
ඉකම ංපඤ්චන්නංඉධ නිට්ඨා. 



අභිධම්මපිටකෙ                              පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාළි 
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පටුන 

ෙතකම ං පඤ්චන්නං ඉධ විහාය නිට්ඨා? අන්ත ාපරිනිබ්බායි ්  
උපහච්චපරිනිබ්බායි ්  අ ඞ්ඛා පරිනිබ්බායි ්    ඞ්ඛා පරිනිබ්බායි ්  
උද්ධංක ොත ් අෙනිට්ඨගාමිකනො–ඉකම ංපඤ්චන්නංඉධවිහාය නිට්ඨාති. 

එත්තාවතාපුග්ගලානංපුග්ගලපඤ්ඤත්තීති. 

ෙ ෙනිද්කෙක ො. 

පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපෙ ණංනිට්ඨිතං. 
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